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OBČINA APAČE  

 
1200. Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2018  
 
a podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl 
US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 
- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine 
Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis 
Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače na 16. 
redni seji, dne, 19.12.2017 sprejel 
 

ODLOK 
 O PRORAČUNU 

OBČINE APAČE ZA LETO 2018 
 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Apače za leto 2018 
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 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: 
 

 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.033.882,69 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.777.241,07 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.452.459,89 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.277.401,00 
703 Davki na premoženje 105.544,89 
704 Domači davki na blago in storitve 69.514,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 324.781,18 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 269.133,86 
711 Takse in pristojbine 1.900,00 
712 Globe in druge denarne kazni 6.400,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.900,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 24.447,32 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 88.054,51 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 70.739,51 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 17.315,00 

73 PREJETE DONACIJE 500 
730 Prejete donacije 500 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 168.087,11 
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 162.793,11 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 5.294,00 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.571.638,35 
40 TEKOČI ODHODKI 987.268,22 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 317.683,42 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 50.177,00 
402 Izdatki za blago in storitve 540.457,70 
403 Plačila domačih obresti 10.100,00 
409 Rezerve 68.850,10 

41 TEKOČI TRANSFERJI 1.304.525,41 
410 Subvencije 152.200,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 555.543,95 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 111.244,96 
413 Drugi tekoči domači transferi 485.536,50 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.192.599,53 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.192.599,53 

43 INVESTICIJSKI TRANSERI 87.245,19 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 47.915,60 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 39.329,59 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -537.755,66 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  0 

 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)  75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. 0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

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

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 
500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 108.328,32 
55 ODPLAČILA DOLGA 108.328,32 

550 Odplačila domačega dolga 108.328,32 
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU -646.083,98 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -108.328,32 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.) 537.755,66 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  646.083,98 
 31.12. PRETEKLIH LET 

 
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 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 Apače 
(www.obcina-apace.si). 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

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-
konta (varianta: proračunske postavke - podkonta). 

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

4. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba. 
 

5. 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, 

2. prihodki od komunalnega prispevka, 
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno 
dokumentacijo, gradnjo in obnovo infrastrukture ter 
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sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav, 

4. prihodki od podeljenih koncesij. 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 

prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov 
uporabnika (postavke) v proračunu. 

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso 
porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto 
za isti namen. 
 

6. člen 
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: 

občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in 
režijski obrat. Ti so odgovorni za uporabo sredstev 
proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v 
posebnem delu proračuna. 

Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke 
proračuna porabiti v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi 
akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 
 

7. 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) 
v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog 
neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika - župan.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in po preteku proračunskega leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 
 

8. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 
Župan 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 proračun za 
leto 2018. 

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 proračun za leto 2018. 

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 storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20% 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. 
 

10. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF, 

Od prihodkov proračuna za leto 2018, izkazanih v 
bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska 
rezerva v višini 10.000,00 EUR. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
6.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 

11. člen 
V proračunu se del predvidenih proračunskih 

prejemkov v višini 10.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se 
v proračunu posebej izkazuje.  

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev 
proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena 
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 
 

12. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku odpiše oz. delno odpiše 
plačilo dolga v višini 1.000,00 EUR. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

13. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem 

zadolževanju do višine 5% vseh izdatkov zadnjega 
sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega 
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more 
uravnovesiti. 

Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih 
proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe 
odgovorne za finančno poslovanje. 
 

14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
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 občina za proračun leta 2018 ne 
bo zadolžila. 

Občina v letu 2018 ne bo izdajala poroštev obveznosti 
iz zadolževanja za javne zavode in javna podjetja. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
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15. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Apače v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

16. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – 
Lex localis. 
 
Številka: 410-0012/2017-14 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
 

 
1201. Odlok o postopku (pogojih in merilih) za 

sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Apače 

 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23, (Uradni list RS, 
št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-
2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 
2014) in 18. člena Statuta Občine Apače _(Uradno 
glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 
53/12) je Občinski svet Občine Apače na 16. seji dne, 
19.12.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O POSTOPKU (POGOJIH IN MERILIH) ZA 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
V OBČINI APAČE 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina Odloka) 

(1) Ta Odlok določa javni interes v športu, mehanizme 
za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni 
na področju športa v Občini Apače (v nadaljevanju: 
občina) v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: 
LPŠ). 
 

2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 

(1) Javni interes obsega naloge nacionalnega in 
lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem 
programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so 
namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za 
kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi 
za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega 
dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s 
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se 
uresničuje tako, da se: 
• v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za 

sofinanciranje LPŠ, 
• načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne 

športne objekte in površine za šport v naravi, 
• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in 

razvoj vseh področjih športa. 
 
 
 

3. člen 
(izvajalci LPŠ) 

(1) Izvajalci LPŠ po tem Odloku so: 
• športna društva in športne zveze, ki so registrirani v 

RS, 
• zavodi za šport, 
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 

izvajajo športne programe določene z LPŠ, 
• pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

dejavnosti v športu v RS, 
• samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani 

za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 
• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove in 

• zasebni športni delavci. 
 

4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do 
sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje: 
• Tekmovalni športi imajo sedež v občini, 

netekmovalni športi pa izvajajo dejavnost na 
območju občine Apače, 

• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje 
LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto 
registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova 
glavna dejavnost pa je izvajanje športnih 
programov, 

• izvajajo športne programe/področja športa skladno 
z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni 
razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 

• imajo za prijavljena športne programe/področja 
športa:   
• zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za 
opravljanje strokovnega dela v športu, 

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

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

(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. Športna društva s 
sedežem na območju občine Apače imajo pod enakimi 
pogoji prednost pred društvi izven sedeža občine. 
 
II. Vsebinske določbe 
 

5. člen 
(opredelitev področij športa) 

(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v 
skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju 
načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse 
izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo 
naslednja področja športa:  
1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
• Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami 
• Obštudijske športne dejavnosti 
• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 
• Kakovostni šport 
• Vrhunski šport 
• Šport invalidov 
• Športna rekreacija 
• Šport starejših 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V 
NARAVI 
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3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  
• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev v športu  
• Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v 

športu in strokovna podpora programov  
• Založništvo v športu 
• Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 
• Informacijsko komunikacijska tehnologija na 

področju športa 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 

ŠPORTA 
• Športne prireditve 
• Javno obveščanje o športu 
• Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V 
ŠPORTU 

 
6. člen 

(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne 
programe/področja, ki so v koledarskem letu, za katerega 
se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.  
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, 
razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in 
prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi: 
• športne programe/področja, ki se v proračunskem 

letu sofinancirajo iz občinskega proračuna, 
• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje 

področij/programov športa, 
• obseg in vrsto športnih programov/področij, 
• pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih 

programov/področij, če niso že določeni v prilogi 
tega odloka, 

(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske 
uprave. Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne 
športne družbe v postopku priprave predloga LPŠ 
enakopravno sodeluje Športna zveza, če je ustanovljena 
na območju občine , ki k predlogu LPŠ poda mnenje. 
LPŠ sprejme Občinski svet.  
 

7. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 

(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo 
javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki je 
sestavljena iz treh (3) članov.  
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje 
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o 
svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje 
odločitev je potrebna navadna večina.  
(3) Naloge komisije so:  
• pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,  
• odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter 

popolnosti prejetih vlog,  
• ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v 

LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,  
• priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih 

športnih programih/področjih,  
• potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po 

športnih programih/področjih in po izvajalcih,  
• vodenje zapisnikov o svojem delu.  

(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja 
za šport pristojen delavec občinske uprave ali druga 
pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija. 
 

8. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem Odlokom, 
sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede 
javni razpis. 

(2) Objava javnega razpisa (v nadaljevanju JR) mora 
vsebovati:  
• ime in naslov naročnika,  
• pravno podlago za izvedbo JR,  
• predmet JR,  
• navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni 

izvajalci LPŠ),  
• višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,  
• obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,  
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge in 

način oddaje vlog,  
• datum in način odpiranja vlog,  
• rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, 
• navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o 

JR, 
• informacijo o razpisni dokumentaciji. 

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:   
• razpisne obrazce,  
• navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,  
• informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter 

pogojev, meril in kriterijev,  
• vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.  

 
9. člen 

(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi 
na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme 
biti krajši kot 14 dni od objave JR. 
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se 
nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako 
določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se 
določi v razpisni dokumentaciji. 
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na 
način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku 
posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni 
ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. 
Odpiranje vlog ni javno. 
(4) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi 
formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana 
pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so 
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga). 
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje: 
• kraj in čas odpiranja prispelih vlog, 
• imena navzočih članov komisije, 
• naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu 

odpiranja, 
• ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti 

posamezne vloge ter navedbo manjkajoče 
dokumentacije. 

Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. 
 

10. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku 
osmih (8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, 
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za 
dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema sklepa. 
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega 
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena. 
 

11. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog,  jih 
oceni na podlagi meril, določenih z JR in razpisno 
dokumentacijo, ter  pripravi predlog izbire in 
sofinanciranja programov in področij letnega programa 
športa. 
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(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 
pri izvajanju programov in področij letnega programa 
športa. Športna društva s sedežem na območju občine 
Apače imajo pod enakimi pogoji prednost pred društvi 
izven sedeža občine. 
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in 
ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, 
ki ga podpišejo vsi člani. 
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije 
niso javni. 
(5) Za vodenje postopkov vrednotenja lahko župan 
pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.  
 

12. člen 
(odločba o izbiri) 

(6) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri izda 
pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je 
podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja 
LPŠ. 
 

13.člen 
(pritožbeni postopek/ugovor) 

(1) Zoper odločbo o izbranih in zavrnjenih vlogah je 
možno podati ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu 
odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, merila in 
kriteriji za vrednotenje LPŠ. 
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od 
prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O 
dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo. 
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku 
trideset (30) dni od vročitve odločbe.  
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z 
izbranimi izvajalci LPŠ. 
 

14. člen 
(objava rezultatov JR) 

(1) Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v 
občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine. 
 

15.člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ.  
(1) V pogodbi o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa se določi: 
• Pogodbene stranke, 
• Namen/predmet, za katerega so sredstva 

zagotovljena, 
• Višina dodeljenih sredstev po namenu, 
• Rok za plačilo obveznosti, 
• Rok za oddajo izstavitev zahtevkov, 
• Rok za oddajo poročila, 
• Veljavnost pogodbe oziroma rok za izvedbo 

projekta/programa, 
• Način nadzorna nad namensko porabo sredstev, 
• Protikorupcijska klavzula, 
• Določilo o sorazmerni možnosti zmanjšanja višine 

sofinanciranja, 
• Proračunska postavka in konto, 
• Skrbnik pogodbe, 
• Določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi 

pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena 
določila, ne more kandidirati za sredstva na 
naslednjem JR, 

• Druge medsebojne pravice in obveznosti. 
  
 

(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na 
poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo 
za sofinanciranje. 
 

16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja 
najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa 
nameniti za izbran športni program/področje v skladu z 
JR. 
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo 
proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. 
(3)  Za vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ 
lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno 
organizacijo. 
 

17. člen 
(nadzor nad izvajanjem pogodb) 

(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja občinska 
uprava.  
Občinska uprava spremlja porabo sredstev in izvajanje 
letnega programa izvajalcev: 
• z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji 

programa in porabi sredstev; 
• z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo 

sredstev, obračun stroškov izvajalca; 
• ugotavlja smotrnost uporabe sredstev za doseganje 

ciljev in namena po pogodbi: 
• z dokazili, ki jih mora izvajalec predložiti na 

posebno zahtevo. 
(2) Izvajalci letnega programa morajo najkasneje do 
20.12.tekočega leta podati zaključno poročilo o realizaciji 
programa in porabi sredstev, pridobljenih na podlagi 
razpisa. Izjemoma se, na podlagi vloge, lahko za še 
neizvedene programe do konca leta, ta rok podaljša do 
konca leta. 
(3) Izvajalec je na posebno zahtevo občine (posebni 
nadzor) dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, 
ki se nanašajo na izvajanje programov.  
(4) V primeru, da se pri pregledu zaključnega poročila ali 
izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti izvajalcev športnih programov, je izvajalec 
neupravičeno pridobljena sredstva dolžan povrniti skupaj 
z zamudnimi obrestmi. 
(5) Če izvajalec do roka, navedenega v tem členu ne 
odda poročila ter dokumentov in podatkov po posebni 
zahtevi, se smatra, da programov ni izvajal in mora vrniti 
vsa pridobljena sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi. 
(6) Nadzor nad izvajanjem določb zakona o športu in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja inšpektorat, 
pristojen za šport. 
 

18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 

(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje 
le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih 
športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.  
 
III. Končne določbe 
 

19. člen 
(prenehanje veljavnosti Pravilnika) 

(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati  
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 6/2007 
in Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2013). 
 

20. člen 
(veljavnost odloka) 

(1) Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu  slovenskih občin . 
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Številka: 007-006/2017 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
 
Priloga:  
• Pogoji in merila za vrednotenje LPŠ 

 
 

 POGOJI, MERILA IN KRITERIJI 
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI APAČE 
 

 

SPLOŠNO 
V Odloku so opredeljeni izvajalci letnega programa športa (LPŠ), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do 
sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so s Pogoji, merili in kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljeni 
načini vrednotenja programov/področij športa: 

1. športni programi 
2. športni objekti in površine za šport v naravi 
3. razvojne dejavnosti v športu  
4. organiziranost v športu 
5. športne prireditve in promocija športa 
6. družbena in okoljska odgovornost v športu 

 
Za športne programe, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo športa je z merili določen 
točkovni sistem. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati! Izvajalcu LPŠ se na osnovi na JR prijavljenih 
programov/področij in skladno z merili izračuna seštevek točk, kar predstavlja ovrednotenje vloge. Finančno vrednost 
programa/področja predstavlja zmnožek med seštevkom točk ovrednotenja vlog in aktualno denarno vrednostjo točke, ki je 
določena glede na proračunska sredstva za LPŠ in seštevkom točk ovrednotenja vlog. Znesek predstavlja višino 
sofinanciranja. 
 
Načrtovanje, izgradnja ter obratovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov in površin za šport v naravi praviloma niso 
predmet JR, pač pa se vsako leto način in višina financiranja opredelita v občinskem proračunu in LPŠ. 
 
Vsako področje športa je opredeljeno s: 
• splošno opredelitvijo področja po NPŠ (s pristojnostmi LPŠ) ter 
• predstavitvijo meril in kriterijev ter tabelaričnim prikazom vrednotenja. 

 
 

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV 
Pristojni organ vsako leto na osnovi prijav na JR opravi postopek razvrščanja športnih panog, športnih programov in izvajalcev 
LPŠ glede na: razširjenost športne panoge, uspešnost programov in/ali pomen izvajalca za lokalno okolje.   
 
Zaradi specifičnosti športnih panog so programi in izvajalci LPŠ razdeljeni: 
• TEKMOVALNE PROGRAME IN ŠPORT INVALIDOV: športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport (krajše: ŠVOM usmerjeni), kakovostni šport (krajše: KŠ), vrhunski šport (krajše: VŠ): 
• v individualnih športnih panogah (krajše: IŠP), 
• v kolektivnih športnih panogah (krajše: KŠP), 
• v miselnih igrah (krajše: MI), 

• NETEKMOVALNE PROGRAME: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM prostočasno), športna 
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (krajše: ŠVOM PP), šport študentov (krajše: ŠŠtu),  športna rekreacija 
(krajše: RE), šport invalidov (krajše: ŠI) ter šport starejših (krajše: ŠSta). 

 
Pri razvrščanju se za 
Netekmovalne programe izvajalca upoštevajo naslednji kriteriji:  

• CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA, 
• KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV, 
• ŠTEVILO VADEČIH. 

Tekmovalne programe izvajalca in šport invalidov  upoštevajo naslednji kriteriji: 
• KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA 

• število usposobljenega/izobraženega strokovnega kadra v društvu, 
 

• KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE:  
• kategorizirani športniki po stopnji kategorizacije v obdobju vrednotenja, 

 
• POMEN IZVAJALCA ZA LOKALNO OKOLJE:  

• število let neprekinjenega delovanja, 
• število članov športnega društva s plačano članarino v obdobju vrednotenja, 
• članstvo v občinski športni zvezi, 
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• RAZŠIRJENOST PANOGE:  
• število športnikov v starosti nad dvanajst let, ki so pri NPŠZ registrirani kot tekmovalci izvajalca in imajo v obdobju 

vrednotenja veljavno tekmovalno licenco, 
• število selekcij izvajalca, ki so v obdobju vrednotenja vključeni v uradni tekmovalni sistem NPŠZ, 

 
• USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

• dosežen rezultat članske ekipe in/ali tekmovalcev članov obdobju vrednotenja 
 

PREGLEDNICA A: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, PROGRAMOV IN IZVAJALCEV 
KŠP: število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev (1) ni registriranih do 20 21 do 60 61 in več 

IŠP/MI: število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev (1) ni registriranih do 10 11 do 25 26 in več 
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

KŠP/IŠP/MI: število selekcij v tekmovanjih NPŠZ (2) ni skupin 1 2 do 3 4 in več 
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

KŠP/IŠP/MI: kategorizirani športniki  ni 
kategoriziranih MLR, DR PR, MR SR/OR 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

KŠP: rezultati ekip  ni nastopov  nastopi v 
NPŠZ 2. DL 1. DL 

IŠP/MI: rezultati tekmovalcev (3) ni nastopov  nastopi v 
NPŠZ 

nastopi na 
DP (6) 

1. polovica 
DP (4) 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
tradicija: leta neprekinjenega delovanja izvajalca / do 15 let 16 do 30 31 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

število članov izvajalca s plačano članarino ni članarine do 25 
članov 

26 do 75 
članov 

76 članov in 
več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
aktivno članstvo v občinski športni zvezi ni član / je član / 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 / 10 / 
kompetentnost strokovnega kadra  usposobljenost izobrazba   

TOČKE ZA RAZVRŠANJE 5 10   

cena športnega programa program je 
brezplačen 

vadeči krije 
do 10,00 

eur 

vadeči krije 
nad 10,00 

eur 
 

TOČKE ZA RAZVRŠANJE 10 7 5  
(1) upoštevajo se samo športniki/ce od dopolnjenega 12. leta starosti s potrjeno tekmovalno licenco za aktualno 
sezono. 
(2): upoštevajo se samo tekmovalne selekcije od 12. leta starosti naprej (vključno s člansko). Pri IŠP/MI mora biti 
vsaka skupina vsaj 75 % popolnjena. 
(3): pri IŠP/MI mora športni dosežek dokazati najmanj 4 oz. 6 tekmovalcev. 
 
 IZVAJALEC, KI V POSTOPKU RAZVRŠČANJA NE ZBERE VSAJ 15 TOČK, SE IZLOČI IZ NADALJNJEGA 
VREDNOTENJA! 
 
MERILA ZA VREDNOTENJE 
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI          
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, 
motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo strokovno organizirano in 
vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih programov je ena (1) ura = 60 minut. 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ  
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
• izbor in obseg sofinanciranja športnih programov: 

• kateri športni programi in v kolikšni meri se sofinancirajo, 
• maksimalno število priznanih skupin na izvajalca v razpisanih športnih programih: 

• koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa, 
• popravek obsega posameznih športnih programov: 

priznano število ur vadbe za posamezne skupine športnih programov, 
korekcijo vrednotenja športnega objekta in korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:  

• (korekcija: športni objekt; korekcija: strokovni kader), 
• dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje, 
• druge korekcije glede vrednotenja športnih programov. 

 
 

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede: 
• UDELEŽENCEV VADBE: 

• ENKRATNO VREDNOTENJE: isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu,  
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• NETEKMOVALNI PROGRAMI: vrednotijo se samo udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ. 
• TEKMOVALNI PROGRAMI IN ŠPORT INVALIDOV: 

• vrednotijo se le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
RS registrirani pri NPŠZ (v starosti nad dvanajst (12) let). Za vključene v pripravljalne programe (6 do 11 let) 
registracija pri NPŠZ ni obvezna. 

• vrednotijo se programi izvajalcev LPŠ, ki imajo organizirano dejavnost in tekmujejo v najmanj treh (3) starostnih 
kategorijah (v vsaki skupini mora izvajalec prijaviti minimalno 50 % udeleženih od predvidenega števila vključenih 
v vadbeno skupino: preglednica B-2), razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni moč izpolniti (IŠP/MI), 

• vrednotijo se programi izvajalcev LPŠ, ki imajo organizirano dejavnost in tekmujejo v najmanj treh (3) starostnih 
kategorijah, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni moč izpolniti (KŠP).  

• ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj petih (5) tekmovanjih uradnega tekmovalnega 
sistema NPŠZ, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni moč izpolniti. 

• ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI: 
Športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih! 
• če je vključenih manj, kot predvidevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša  

(= koeficient popolnosti skupine); več vključenih, ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.  
 

PREGLEDNICA B-1 VKLJUČENI V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH 

NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                        
ŠVOM prostočasno 

do 6 let: ŠVO 
prostočasno 

do 11 let: 
ŠVO 

prostočasno  

do 15 let: 
ŠVO 

prostočasno 

do 19 let: 
ŠVM 

prostočasno 
 velikost skupine/minimalno število 

vključenih 10 10 10 10 

NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                                   
ŠŠtu, ŠI, RE, ŠSta 

ŠPORT 
ŠTUDENTOV 

ŠPORT 
INVALIDOV 

ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT     
STAREJŠIH 

 velikost skupine/minimalno število 
vključenih 10 6 12 8 

 
PREGLEDNICA B-2 VKLJUČENI V TEKMOVALNIH PROGRAMIH  

PRIPRAVLJALNI ŠPORTNI 
PROGRAMI:                                            

ŠVO usmerjeni (6 do 11 let) 

PRIPRAVLJAL
NI                     

(6 – 7 let): 

PRIPRAVLJAL
NI                     

(8 let):  

PRIPRAVLJAL
NI                         

(9 let): 

PRIPRAVLJAL
NI                         

(10 let): 

PRIPRAVLJAL
NI                         

(11 let): 
IŠP/MI: velikost skupine 10 10 10 10 10 
KŠP: velikost skupine 10 10 10 10 10 

TEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                            
ŠVOM usmerjeni (12 do 19 let) in KŠ 

člani 
TEKMOVALNI     
(12 – 13 let): 

TEKMOVALNI    
(14- 15 let):  

TEKMOVALNI    
(16 – 17 let):  

TEKMOVALNI     
(18 – 19 let):  

TEKMOVALNI: 
ČLANI/CE 

velikost skupine: NAMIZNI TENIS, 
STRELSTVO, TENIS 6 6 4 4 4 

velikost skupine: KARATE, 
KOLESARSTVO,  8 8 6 6 6 

velikost skupine: KOŠARKA, 
ROKOMET, NOGOMET 12 12 12 12 12 

za športne panoge, ki niso opredeljene v tabeli, se velikost vadbene skupine (potrebno število vključenih) določi z 
LPŠ! 
• VODENJA PROGRAMA S STRANI PRIMERNO IZOBRAŽENEGA/USPOSOBLJENEGA STROKOVNEGA KADRA: 

Različni športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra, zato so z merili določene 
tri (3) stopnje korekcije (= korekcija strokovni kader): 
• STOPNJA 1: vodja skupine ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja programe 

ŠVOM prostočasno, ŠŠtu, ŠI, RE in/ali ŠSta. 
• STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 

programe ŠVOM usmerjeni (pripravljalni programi). 
• STOPNJA 3: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 

programe ŠVOM usmerjeni (tekmovalni programi) ali programe VŠ (kategorizirani in vrhunski športniki). 
 

PREGLEDNICA C KOREKCIJA: STROKOVI KADER 

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3 
korekcijski faktor strokovni kader 0,500 0,750 1,000 

 
• UPORABE USTREZNEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA 

Različni športni programi se izvajajo na različnih športnih objektih, zato so z merili določene štiri (4) stopnje korekcije (= 
korekcija športni objekt). Korekcija se upošteva v primeru, če programi nimajo zagotovljene brezplačne uporabe javnih 
športnih objektov in površin za šport v naravi, izvajalec pa v postopku JR predloži zahtevana dokazila o najemu športnega 
objekta:  
• SKUPINA 1: športna dvorana, 
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• SKUPINA 2: telovadnica – mala, nogometno igrišče (veliko). 
• SKUPINA 3: druge pokrite površine, urejena zunanja športna igrišča (asfaltni plato…) 
• SKUPINA 4: druge nedefinirane zunanje športne površine. 

 
PREGLEDNICA D KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT 

ŠPORTNI OBJEKT skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 
korekcijski faktor športni objekt 1,000 0,750 0,500 0,250 

korekcijski faktor vadbena skupina je 
manjša od 20 udeležencev 0,50 0,50 0,5 1,00 

     
1.1.    PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (ŠVOM prostočasno)    
ŠVOM prostočasno predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskih do vključno mladih (vključno 19 
let). Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko 
športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. 
 
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI                                                                                                                  
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, so: Mali 
sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). Če se 
programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS 
Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine. 
1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA          
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih 
tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

ŠVOM prostočasno: promocijski športni programi materialni stroški/udeleženec 

ŠVOM prostočasno: šolska športna tekmovanja materialni stroški/skupina 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1. in 1.1.2. je opredeljen v preglednici št. 1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠVOM prostočasno 

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI in 
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

MS, ZS, 
KRP 

NSP, CP, 
MP 

ŠŠT                       
občinski 

nivo 

ŠŠT                            
državni nivo 

število udeležencev programa 1 1 10 15 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC ali SKUPINA 1 1 10 15 

 
1.1.3.  DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI         
1.1.3.1.  ODDELKI Z DODATNO ŠPORTNO PONUDBO V OŠ        
1.1.3.2.  ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V OŠ          
Kriterije/merila za vrednotenje programov iz poglavja 1.1.3. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
1.1.4. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI  
1.1.4.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI                    
Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev 
omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost programom športnih društev.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
ŠVOM prostočasno: celoletni programi za otroke in mladino strokovni kader in športni objekt/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.4. je opredeljen v preglednici št. 2. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠVOM prostočasno 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI              
(netekmovalni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI                   
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI                 
(do 11 let) 

ŠOLOOBVEZNI                 
(do 15 let) 

MLADINA                                          
(do 19 

let) 
število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 2 

število tednov 30 30 30 30 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 60 60 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 45 60 60 60 

 
1.1.4.2. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI 
Kriterije/merila za vrednotenje programov iz poglavja 1.1.4.2. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
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1.1.5. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH    
Kriterije/merila za vrednotenje programov iz poglavja 1.1.5. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.2.    ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI (ŠVOM PP)    
ŠVOM PP predstavljajo programi, namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi 
okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.  
1.2.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI   
1.2.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI     
Kriterije/merila za vrednotenje programov iz poglavja 1.2. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.3.    OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI                                    
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji 
negativnih učinkov sedečega načina življenja. Celoletni športni programi ŠŠtu so organizirane in strokovno vodene oblike 
športne dejavnosti v kraju študija.  
1.3.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OBŠTUDIJSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI    
1.3.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ŠTUDENTOV NA UNIVERZIRETNI IN NACIONALNI RAVNI   
Kriterije/merila za vrednotenje programov iz poglavja 1.3. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.4.    ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI/VRHUNSKI ŠPORT (ŠVOM usmerjeni) 
ŠVOM usmerjeni predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja 
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati 
prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.  
 
1.4.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE         
Kriterije/merila za vrednotenje programov iz poglavja 1.4.1. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.4.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ    
Programi ŠVOM usmerjeni so sestavni del športnih programov v okoljih, kjer niso vzpostavljene občinske panožne športne 
šole. Istemu izvajalcu se v okviru JR praviloma prizna po ena (1) skupina v vsakem razpisanem programu po starosti (6/7, 8/9, 
10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19). 
V tekmovalnih programih ŠVOM usmerjeni (vadbene skupine nad doseženim 12. letom starosti) se upoštevajo kriteriji 
razvrščanja v kakovostne ravni (glede na dosežen rezultat ekipe/tekmovalcev v pretekli sezoni): 
 
• RAVEN II.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 

• IŠP/MI: v isti starostni skupini se vsi prijavljeni tekmovalci izkažejo z rezultatom na uradnem DP oz. na uradni jakostni 
lestvici NPŠZ ali dokažejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ. 

• KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat na uradnem DP NPŠZ (končna lestvica lige). 
• podatek iz preglednice 4 (število ur vadbe/tedensko) ustreza rezultatom II. kakovostne ravni! 

• RAVEN I.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
• IŠP/MI: v isti starostni skupini najmanj trije (3) tekmovalci dosežejo rezultat v prvi tretjini nastopajočih na uradnem DP 

oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ. Preostali do popolnitve kvote za popolno skupino pa dokažejo nastopanje na 
tekmovanjih pod okriljem NPŠZ. 

• KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig). 
• kategorizirani športniki MLR, PR: IŠP/MI: 3 tekmovalci iste starostne skupine in KŠP: ekipa. 
• podatek iz preglednice 4 (število ur vadbe/tedensko) se pomnoži s faktorjem 1,500! 

Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
RS dosežejo status športnika mladinskega ali perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem pridobijo pravico za dodatne 
programe športne vadbe (dodatne točke), ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-
ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni pripravljalni programi strokovni kader/skupina 
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi strokovni kader/skupina 
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR strokovni kader/udeleženec 

 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.2. je opredeljen v preglednicah št. 3 - 5. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠVOM usmerjeni - 1 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               

(pripravljalni programi) 
PRIPRAVLJALNI                          

(6 - 7 let): 
PRIPRAVLJALNI                        

(8 - 9 let):  
PRIPRAVLJALNI                      

(10 - 11 let): 
število ur vadbe/tedensko 3 3 3 

število tednov 30 40 40 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 90 120 120 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 90 120 120 

 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1828 
 

 

PREGLEDNICA ŠT. 4 ŠVOM usmerjeni - 2 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               

(tekmovalni programi) 
TEKMOVALNI 
(12 - 13 let): 

TEKMOVALNI 
(14- 15 let):  

TEKMOVALNI 
(16 - 17 let):  

TEKMOVALNI 
(18 - 19 let):  

število ur vadbe/tedensko 3,5-4,5 3,5-4,5 5-6 5-6 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 140-180 140-180 200-240 200-240 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 140-180 140-180 200-240 200-240 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5 ŠVOM usmerjeni - 3  
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  

(tekmovalni programi: kategorizirani) 
KATEGORIZACIJA    

MLR 
KATEGORIZACIJA   

PR 
 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 1 

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/UDELEŽENEC 40 80 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC 40 80 
 
1.5.    KAKOVOSTNI ŠPORT  (KŠ)                        
V skupino KŠ prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi 
OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. 
 
1.5.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA   
KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM usmerjeni ter VŠ, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. Vsakemu izvajalcu se 
praviloma prizna samo ena (1) vadbena skupina v KŠ.  
 
V kolikor s programom KŠ kandidirata dva izvajalca (ali več) v isti športni panogi, se status KŠ dodeli izvajalcu z: 
• z večjim seštevkom točk iz naslova razvrščanja (preglednica A) in/ali 
• z doseženim boljšim tekmovalnim dosežkom članske ekipe na uradnem DP NPŠZ. 

 
V tekmovalnih programih KŠ so z merili uveljavljeni kriteriji razvrščanja v dve (2) kakovostne ravni: 
• RAVEN II.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 

• IŠP/MI: v članski konkurenci se vsi prijavljeni tekmovalci izkažejo z rezultatom na uradnem DP oz. na uradni jakostni 
lestvici NPŠZ, ali dokažejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ. 

• KŠP: članska ekipa doseže rezultat na uradnem DP NPŠZ (končna lestvica lige). 
• podatek iz preglednice 6 (število ur vadbe/tedensko) ustreza rezultatom II. kakovostne ravni! 

• RAVEN I.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
• IŠP/MI: v članski konkurenci najmanj trije (3) tekmovalci dosežejo rezultat v prvi tretjini nastopajočih na uradnem DP 

oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ. Preostali do popolnitve kvote za popolno skupino pa dokažejo nastopanje na 
tekmovanjih pod okriljem NPŠZ. 

• KŠP: članska ekipa doseže rezultat v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig).  
• priznana kategorizacija (DR): IŠP/MI: 3 tekmovalci in KŠP: celotna ekipa, 
• podatek iz preglednice 5 (število ur vadbe/tedensko) se pomnoži s faktorjem 1,500! 

Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov 
dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem pridobijo pravico za dodatne programe športne vadbe (dodatne 
točke), ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik 
naveden kot član društva s sedežem v občini. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

UPORABA OBJEKTA: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ MS/skupina 
Kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR strokovni kader/udeleženec 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednicah št. 6 - 7. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 6 KAKOVOSTNI 
ŠPORT 

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA                                               
(tekmovalni programi) 

ČLANSKE 
EKIPE 

število ur vadbe/tedensko 5-6 
število tednov 40 

TOČKE/MS/SKUPINA  200-240 
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PREGLEDNICA ŠT. 7 KAKOVOSTNI 
ŠPORT 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  
(tekmovalni programi: kategorizirani) 

KATEGORIZACIJA    
DR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 
TOČKE/STROKOVNI 

KADER/UDELEŽENEC 40 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC 40 
 
1.6.    VRHUNSKI ŠPORT          
VŠ predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v RS dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda 
(MR).  
 
1.6.1. PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA    
Osnovni cilj programov VŠ je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali MR pridobijo dodatne 
točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred 
objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR, MR, SR strokovni kader/udeleženec 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 8. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 8 VRHUNSKI ŠPORT // VŠ ŠI 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  

(tekmovalni programi: vrhunski šport) 
KATEGORIZACIJA 

MR 
KATEGORIZACIJA 

SR 
KATEGORIZACIJA 

OR 
velikost skupine/minimalno št. udeležencev  1 1 1 

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/UDELEŽENEC 80 120 160 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC 80 120 160 
 
1.6.2. ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV       
1.6.3. NAGRADE VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM       
1.6.4. DELOVANJE OLIMPIJSKO UNIVERZITETNEGA ŠPORTNEGA CENTRA     
Kriterije/merila za vrednotenje programov: poglavja 1.6.2.-1.6.4. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.7.    ŠPORT INVALIDOV          
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi 
športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. 
 
1.7.1. OBČINSKE ŠPORTNE ŠOLE INVALIDOV         
1.7.2. PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ   
1.7.3. DRŽAVNA PRVENSTVA ŠPORTA INVALIDOV        
1.7.4. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV V ŠPORTNIH DRUŠTVIH               
Kriterije/merila za vrednotenje programov: poglavja 1.7. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.8.    ŠPORTNA REKREACIJA                         
RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne, ŠVOM PP prostočasno, ŠŠtu in tekmovalnega športa. RE je zbir 
raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa 
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.  
 
1.8.1. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA ZA ŠPORTNO REKREACIJO  
Kriterije/merila za vrednotenje programov: poglavja 1.8.1. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.8.2. CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI       
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov oziroma 60 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo 
izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Športna rekreacija: celoletni programi športne vadbe strokovni kader/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.8.2. je opredeljen v preglednici št. 9. 
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1.8.3. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI         
 
1.8.4. MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE       
 
1.8.5. PODROČNI CENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE        
Kriterije/merila za vrednotenje programov: poglavja 1.8.3.-1.8.5. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
1.9.    ŠPORT STAREJŠIH (ŠSta)         
ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. 
 
1.9.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH                    
Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike 
celoletne gibalne vadbe. Programi praviloma potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe strokovni kader/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.1. je opredeljen v preglednici št. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.2. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA                  
 
1.9.3. ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE DRUŽINE              
 
1.9.4. ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE         
Kriterije/merila za vrednotenje programov: poglavja 1.9.2.-1.9.4. se določi v LPŠ (če so programi v javnem interesu). 
 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI  
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega 
udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni lahko (so)financira: 
• energetske in športno-tehnološke posodobitve, 
• investicijsko vzdrževanje in posodabljanje obstoječih naravnih športnih površin,  
• novogradnje športnih objektov. 

Za takšne projekte občina praviloma razpiše posebne (od drugih področij športa ločene) javne razpise. V posebnih primerih, ki 
jih določi zakon, se lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci. 
 
2.1.  UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI   
Za vzdrževanje javnih športnih objektov in površin v lasti občine skrbi javni zavod, društva ali občina. Način in višina 
sofinanciranja se vsako leto opredeli v občinskem proračunu in z LPŠ.  
 
2.2.    ENERGETSKE IN ŠPORTNO-TEHNOLOŠKE POSODOBITVE ŠPORTNIH OBJEKTOV    
 
2.3.    INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, POSODOBITEV NARAVNIH POVRŠIN ZA ŠPORT                  
 
2.4.    NOVOGRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV         
 
2.5.    IZGRADNJA, POSODOBITEV. OPREMLJANJE PANOŽNIH ŠPORTNIH CENTROV OKS-ZŠZ    
 
Kriterije/merila za vrednotenje področij športa: poglavja 2. se določi v LPŠ (če so področja v javnem interesu in ni izvajalec 
občina). 
 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RD)       
RD predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa. 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
• področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja, 
• maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, 
• maksimalno število projektov v založništvu, znanstveno-raziskovalni dejavnosti in IKT v športu. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 9 ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT 
STAREJŠIH 

REKREACIJA, ŠPORT STAREJŠIH                                               
(netekmovalni programi redne vadbe) 

CELOLETNI 
PROGRAMI 

SKUPINSKA 
VADBA 

število ur vadbe/tedensko 2 2 
število tednov 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 60 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 60 
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3.1.    USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU     
Kakovostni strokovni kadri v športu so temelj razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so 
predmet izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja). 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

DEJAVNOST ŠPORTA: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu materialni stroški/udeleženec 

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.1 je opredeljen v preglednici št. 10. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 10 USPOSABLJANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE  

USPOSABLJANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE  (verificirani programi) 

IZPOPOLNJEVANJE 
(licenciranje) 

USPOSABLJANJE 
(stopnja 1,2) 

minimalno št. udeležencev programa 1 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC 15 60 

 
3.2. STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM    
 
3.2.1. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ŠTIPENDIRANJE    
 
3.2.2. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV                    
 
3.2.3. SVETOVANJE PRI VKLJUČEVANJU OTROK V ŠPORT        
Kriterije/merila za vrednotenje področij športa: poglavja 3.2. se določi v LPŠ (če so področja v javnem interesu). 
 
3.3.    ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU           
 
3.4.    ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU         
 
3.5.    INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (PODPORA ŠPORTU)     
Kriterije/merila za vrednotenje področij športa: poglavja 3.3-3.5. se določi v LPŠ (če so področja v javnem interesu). 
 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU                    
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. 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
• obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni, 
• izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na lokalni ravni, 
• opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez. 

 
4.1.    DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ                      
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske 
infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ. 
 
4.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI                  
Delovanje ŠPORTNIH društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za 
njihovo osnovno delovanje upoštevaje specifičnost individualnega in kolektivnega športa .  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:     

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto 

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 4.1. je opredeljen v preglednici št. 11. 
PREGLEDNICA ŠT. 11 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
NEPREKINJENO 

DELOVANJE: 
LETA 

ČLANI S 
PLAČANO 

ČLANARINO 

NPŠZ: 
REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

ČLANSTVO 
V OŠZ 

točke/leto ali članstvo 3 0 0 30 
točke/član in/ali točke/tekmovalec 0 1 2 0 

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot) 100 100 100 30 
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Občinska športna zveza je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe v občini. Sofinanciranje delovanja OŠZ na 
lokalni ravni se ovrednoti v okviru JR in sicer ji za vsakega člana (društvo/klub) pripada 100 točk! 
4.1.2. DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV ZA ŠPORT NA LOKALNI RAVNI       
Občina Javnega zavoda za šport nima ustanovljenega. 
 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA       
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik 
vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet 
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.  
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 
• obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni, 
• maksimalno število priznanih športnih prireditev na izvajalca, 
• nivoje športnih prireditev, 
• korekcijski faktor za športne prireditve, 
• maksimalno število udeležencev mednarodnih športnih prireditev na izvajalca. 

 
5.1.    VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE                      
Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih mednarodnih športnih prireditev (olimpijske igre, 
svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade…). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru 
uspešne kandidature za organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih. 
 
5.2.    DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE         
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne 
prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega 
prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja 
svetovnega pokala, in udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:     

ŠPORTNE PRIREDITVE  KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Športne prireditve lokalnega in občinskega  pomena materialni stroški/prireditev 
Športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve materialni stroški/prireditev 
Udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih materialni stroški/udeleženec 

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 5.2. je opredeljen v preglednici št. 12. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 12 ŠPORTNE PRIREDITVE  

izvedba prireditve občinskega pomena do 50 
udeležencev 

51 - 100 
udeležencev 

101 - 150 
udeležencev 

nad 151 
udeležencev 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 80 

izvedba prireditve državnega pomena do 50 
udeležencev 

51 - 100 
udeležencev 

101 - 150 
udeležencev 

nad 151 
udeležencev 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 40 80 120 160 

udeležba na mednarodnih športnih 
prireditvah 

MT - 
VELIKA 

NAGRADA 

SP, EP  - 
POKAL 

SP, EP  - 
PRVENSTVO 

OLIMPIJSKE 
IGRE 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 40 80 160 240 
 
Pri vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo dodatni kriteriji (priznano število točk se pomnoži):  
• tradicija: zaporedoma deset (10) let in več: korekcijski faktor = 1,500; 
• ciljna skupina: prireditev namenjena otrokom (do 15 let): korekcijski faktor = 1,500; 

 
Pri udeležbi na mednarodnih športnih tekmovanjih (MT) se upoštevajo samo tekmovalci starejši od 15 let, ki so registrirani v 
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS in se bodo udeležili MT, ki so v uradnem 
koledarju mednarodne panožne športne zveze. 
 
5.3.    OBČINSKE ŠPORTNO-PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU    
 
5.4.    ŠPORTNA DEDIŠČINA IN MUZEJSKA DEJAVNOST V ŠPORTU       
Kriterije/merila za vrednotenje področij športa: poglavja 5.3.-5.4. se določi v LPŠ (če so področja v javnem interesu). 
 
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA       
Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja družbene in okoljske odgovornosti športa.  Sredstva 
lokalne skupnosti se za takšne projekte lahko zagotovijo v posebnih proračunskih virih. 
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1202. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti drugih 
društev v Občini Apače 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(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 18. člena Statuta Občine Apače 
(Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 
2/07) je Občinski svet Občine Apače na svoji 16. redni 
seji, dne 19.12.2017 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUGIH 

DRUŠTEV 
V OBČINI APAČE 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(splošne določbe) 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila 
za sofinanciranje dejavnosti drugih društev iz proračuna 
Občine Apače. 
Za druga društva se po tem pravilniku štejejo društva, ki 
v okviru svoje dejavnosti izvajajo programe rekreativne 
dejavnosti malega nogometa in niso za ta namen 
sofinancirana po drugih razpisih iz občinskega 
proračuna.  
 

2. člen 
(finančna sredstva) 

Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje dejavnosti 
drugih društev se izvede na podlagi sprejetega proračuna 
za tekoče leto in izvedenega javnega razpisa.  
 

3. člen 
(vsebina programov) 

Po tem pravilniku se sofinancira dejavnost drugih 
društev, ki izvajajo tudi ali samo program naslednje 
vsebine: 

1. aktivno preživljanje prostega časa in 
2. vzdrževanje igrišča malega nogometa. 

 
4. člen 

(pravica do kandidiranja) 
Pravico do sofinanciranja programov po tem pravilniku 
imajo društva ustanovljena na območju občine Apače.  
 

5. člen 
(pogoji) 

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
• so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti, 
• imajo na dan 31.12. urejeno evidenco o plačani 

članarini, 
• imajo sedež na območju občine Apače,  
• prijavljajo program, ki je predmet razpisa,  
• vsako leto občinski upravi dostavijo poročilo o 

realizaciji vsebine programa.  
 
II. Postopek dodeljevanja sredstev 
 

6. člen 
(strokovna komisija) 

Postopek izbora  se izvede preko javnega razpisa. Vodi 
ga tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. 
Člani komisije ne smejo biti interesno, poslovno  ali 
sorodstveno (do 2. kolena) povezani z društvi, ki 
kandidirajo za sredstva javnega razpisa po tem 

pravilniku. Mandat komisije sovpada z mandatom 
občinskega sveta. 

Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika, ki 
sklicuje in vodi seje. Komisija pregleda vloge, jih oceni ter 
pripravi predlog sofinanciranja popolnih vlog  v skladu z 
določili tega pravilnika. 

Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativne in 
druge operativne naloge za komisijo opravlja občinska 
uprava. 
 

7. člen 
(razpis) 

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi 
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine 
Apače.  
Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
• navedbo naročnika (naziv, sedež); 
• predmet javnega razpisa; 
• navedbo izvajalcev, ki se lahko prijavijo na javni 

razpis; 
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci; 
• višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa;  
• navedbo podlag meril in kriterijev za vrednotenje 

programov;  
• določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva; 
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani 

dobijo informacije in dvignejo razpisno 
dokumentacijo; 

• rok, do katerega morajo biti predložene vloge; 
• način dostave vlog; 
• rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 

razpisa. 
 

8. člen 
(razpisna dokumentacija) 

Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. V 
razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni 
podatki, ki bodo omogočili izvajalcu izdelati popolno 
vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v 
razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati izvajalec, da se uvrsti v izbor za dodelitev 
sredstev. Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 
• tekst objave javnega razpisa; 
• kriterije in merila za vrednotenje vlog; 
• vzorec pogodbe; 
• navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora 

izvajalec predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje 
za kandidiranje in da je upravičen do sredstev; 

• navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi 
sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep. 

 
9. člen 
(vloga) 

Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora biti 
predložena v zaprti kuverti in biti označena z »Ne odpiraj 
–vloga na razpis –druga društva«. Sprejemna pisarna 
občine vsako prejete vlogo označi z datumom in uro 
prispetja. 
 

10. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi 
komisija in se izvede v roku, ki je določen v razpisu. 
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene vloge, ki so pravilno označene in v vrstnem 
redu, kot so bile predložene. 
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O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki 
vsebuje: 

1. naslov, prostor in čas odpiranja; 
2. predmet javnega razpisa; 
3. imena navzočih članov komisije; 
4. imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem 

redu odpiranja vlog; 
5. ugotovitve o popolnosti vlog, 
6. navedbe vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge. 
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotavljanje, ali so 

bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in izpolnjeni vsi 
formalni podatki o društvu v splošnem obrazcu ali niso 
priloženi zahtevani dokumenti.  

Vlagatelju, ki v razpisnih obrazcih ne izpolni 
posameznih rubrik s podatki, se šteje vloga za popolno, 
neizpolnjena rubrika pa se točkuje z nič točk.  

Vloga, ki ni formalno popolna (ne vsebuje zahtevanih 
prilog), se lahko dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega 
poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po 
preteku tega roka ne obravnava in se s sklepom 
zavržejo. Prav tako zavrže vse vloge, ki so prispele po 
roku za oddajo vlog. Zapisnik o odpiranju in ugotavljanju 
popolnosti vlog podpišejo predsednik in člani komisije. 
 

11. člen 
(strokovni pregled in ocenitev vlog) 

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih 
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem 
pravilniku. Komisija mora o opravljanju strokovnega 
pregleda popolnosti vlog in njihovem ocenjevanju voditi 
zapisnik. 

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog izbora 
izvajalcev (prejemnikov sredstev) in predlog višine 
sredstev, ki se namenijo za sofinanciranje izvedbe 
programa izvajalca.  

Predlog komisije se predloži direktorju občinske uprave. 
Le-ta izda odločbo o izboru v skladu s predlogom 
komisije. Odločba o izboru se posreduje vsem 
prijaviteljem programov. Po pravnomočnosti odločbe se 
vsem izvajalcem pošlje v podpis pogodba. Rok za podpis 
se določi v pozivu za podpis pogodbe. Če prejemnik v 
določenem roku od prejema pogodbe le te ne podpiše, 
se šteje da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 
 

12. člen 
(obvestilo o ne izboru) 

Občinska uprava v roku, ki je naveden v razpisu obvesti 
vse vlagatelje, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede 
dodelitve sredstev. 
 

13. člen 
(pritožbeni postopek) 

V 8 dneh od prejema odločbe lahko vložijo pritožbo pri 
županu Občine Apače. V pritožbi je potrebno natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vloge. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 
15 dni.  Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitev 
pravnomočno izdanih odločb. 
 

14. člen 
(pogodba) 

Na podlagi pravnomočno izdanih odločb  se z izvajalci 
sklene pogodba o sofinanciranju.  

Obvezne sestavine pogodbe so: 
• naziv in naslov občine in  izvajalca; 
• namen, za katerega so sredstva dodeljena; 
• višina dodeljenih sredstev; 
• terminski plan porabe sredstev; 
• način nadzora nad namensko porabo sredstev: 

• možnost, da občinska uprava ali drug pristojni 
organ kadarkoli preverja namensko porabo 
sredstev; 

• dostava zahtevkov za nakazilo sredstev; 
• določilo, da mora izvajalec ob nenamenski 

porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun 
skupaj z zakonitimi  zamudnimi obrestmi; 

• določilo, da mora prejemnik obrazložiti in 
utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev 
glede na predvideni terminski plan, ker v 
nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje 
porabe sredstev; 

• druge medsebojne pravice in obveznosti. 
 

15. člen 
(dokazila o izvajanju pogodbe) 

Občina spremlja namensko porabo sredstev, 
pričakovane dosežke in izvajanje letnega programa: 
• z dokazili, ki jih mora izvajalec priložiti k zahtevkom 

za nakazila, 
• z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo 

sredstev, 
• s poročili o poteku izvedbe letnega programa in 

porabi sredstev. 
 

16. člen 
(vrsta stroškov sofinanciranja) 

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi določil tega 
pravilnika, so namenjena sofinanciranju upravičenih 
stroškov izvajanja razpisane vsebine.  

Kot upravičeni stroški se štejejo: tekoči materialni 
stroški pri izvajanju dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika.  

Predmet sofinanciranja niso stroški zagotavljanja 
osnovnih pogojev za izvajanje programa  izvajalca  -
investicije in investicijsko vzdrževanje. 
 

17. člen 
(nenamenska poraba sredstev) 

Izvajalci programov so dolžni zagotavljati izvajanje 
dejavnosti v skladu s prijavo na razpis in tem pravilnikom 
ter sredstva porabiti le za namene, določene v pogodbi. 
Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani 
izvajalcev programov, se sofinanciranje takoj ustavi, že 
prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski 
proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če 
prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede 
postopek izterjave. 

Izvajalec zoper katerega je uveden postopek izterjave, 
ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem 
razpisu občine. 
 
III. Kriteriji,  merila in višina sofinaciranj programov 
 

18. člen 
(kriteriji in merila ocenjevanja) 

Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog izvajalcev 
vsebujejo: 

1. posebne kriterije in merila za programe; 
2. splošne kriterije in merila za delovanje. 

Vloge izvajalcev se ocenjujejo po posebnih in splošnih 
kriterijih in merilih.  
 

20. člen 
(splošni in posebni kriteriji in merila) 

Komisija pri vrednotenju prispelih vlog za prijavljen 
program upošteva naslednje kriterije in merila: 

1. posebni kriteriji in merila za programe: 
1.1. urejanje malonogometnega igrišča      1 

točka 
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 2 Splošni kriteriji  in merila za delovanje: 
2.1. Število članov društva 

- za vsakega člana s plačano članarino na dan 31.12. 
preteklega leta     1 točka. 
 

19. člen 
(izračun vrednosti točke in višina sofinanciranja) 

Vrednost točke se izračuna posebej po prvem kriteriju 
in posebej po drugem kriteriju tako, da se 80% razpisanih 
sredstev nameni prvemu kriteriju in 20% drugemu 
kriteriju.  

Seštevek točk prijaviteljev zbranih po ocenitvi po prvem 
kriteriju se deli z 80% razpisanih sredstev.  

Seštevek točk prijaviteljev zbranih po ocenitvi po 
drugem kriteriju se deli z 20% razpisanih sredstev.  

Tako izračunana vrednost točk po posameznih kriterijih 
(1+2) se pomnoži z dobljenimi točkami po ocenitvi za 
vsakega posameznega prijavitelja. Zmnožek in seštevek 
po obeh kriterij predstavlja višino sredstev, ki jo prijavitelj 
prejme po razpisu. 
 
IV. Končne določbe 
 

20. člen 
(veljavnost) 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem 
glasilu Občine Apače – Uradno glasilo slovenskih občin, 
uporablja pa se od 1.1.2018 dalje. 
 
Številka: 007-0007/2017-05 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
 

 
1203. Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Apače za leto 2018 

 
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS št. 91/00, 101/01, 
26/03) in 18. Statuta Občine Apače (Uradno glasilo 
Občine Apače lokalni časopis Prepih št. 2/07, 53/12) je 
Občinski svet Občine Apače na svoji 16. redni seji dne 
19.12.2017 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

O  VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 

APAČE ZA LETO 2018 
 
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Apače za leto 2018, za 
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča znaša 
0,001964 EUR-a. 
 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Apače – Uradno glasilo 
slovenskih občin- Lex localis in se uporablja v 
koledarskem letu 2018, v obdobju od  1.1.2018 do 
31.12.2018. 
 
Številka: 422-0001/2017-41 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 

OBČINA BRDA 
 
1204. Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev 2 občinskega prostorskega načrta 
Občine Brda 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/07 , 108/09, 57/12 
109/12 in 61/17 – ZUreP-2  v nadaljnjem besedilu 
ZPNačrt) ter 9. člena Statuta občine Brda (Ur. gl. št. 
26/2017) izdajam 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
2 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 

BRDA 
 

1. člen 
Uvodne določbe 

S tem sklepom se začne postopek sprememb in 
dopolnitev 2 občinskega prostorskega načrta Občine 
Brda, (Uradno glasilo slovenskih občin, 9/11 s 
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: SD 1 
OPN).  

2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 

dopolnitev OPN 
Občinski prostorski načrt Občine Brda je stopil v veljavo 

30. aprila 2011. S sklepom župana se je dne 04.04.2012 
začel postopek priprave sprememb in dopolnitev št. 1 
OPN Brda. Odlok o spremembah in dopolnitvah (SD1) 
občinskega prostorskega načrta Občine Brda je stopil v 
veljavo 30.09.2017. 

V času uporabe OPN Brda je prišlo do ugotovitve, da 
posamezna določila prostorskih izvedbenih pogojev 
lahko predstavljajo oviro za nekatere posege v prostor 
oziroma niso dovolj natančno opredeljena in predstavljajo 
težavo pri odločanju v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja na Upravni enoti Nova Gorica.  

Z namenom odprave navedenih pomanjkljivosti v 
tekstualnem delu prostorskega akta se je Občina Brda 
odločila, da začne postopek za spremembe in dopolnitve 
št. 2 OPN Občine Brda po skrajšanem postopku.  
 

3. člen 
Območje sprememb in dopolnitev OPN 

S pričetim postopkom SD 2 OPN bo Občina sprejela 
spremembo tekstualnega dela izvedbenega dela akta. 

Strateški del OPN in grafični del izvedbenega dela OPN 
se s SD 2 OPN ne spreminjata.  

Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju po skrajšanem 
postopku. 
 

4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 

Vsebina, ki je predmet sprememb in dopolnitev, bo 
analizirana in na podlagi strokovnih preveritev ustrezno 
vključena v osnutek sprememb in dopolnitev OPN.  

Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, 
podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v 
skladu z zakonskimi določili.  

Za pridobivanje smernic in mnenj poskrbi izdelovalec 
akta. 
 

5. člen 
Okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN 

in njegovih posameznih faz 
FAZA  Rok 
Izdelava osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN 

10 dni 
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Pridobitev in analiza prvih mnenj na 
spremembe in dopolnitve 2 OPN in 
pridobitev odločbe o CPVO 

15 dni po 
oddaji vloge 

Priprava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN 

3 dni po 
pridobitvi vseh 
mnenj 

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega osnutka 
OPN  

8 dni po objavi 
javnega 
naznanila, traja 
15 dni 

Izdelava in sprejem stališč do 
pripomb ter predlogov z javne 
razgrnitve in obravnave   

10 dni 

Izdelava predloga SD OPN na 
osnovi potrjenih stališč do pripomb 

3 dni od 
potrditve stališč  

Pridobitev drugih  mnenj nosilcev 
urejanja prostora  

15 dni po 
oddaji vloge 

Izdelava dopolnjenega predloga  
OPN 

3 dni po 
prejemu vseh 
mnenj 

Obravnava in sprejem sprememb 
in dopolnitev odloka OPN 

Prva naslednja 
seja OS 

Objava odloka o spremembah in 
dopolnitvah OPN v uradnem glasilu 

Takoj po 
sprejemu na 
seji 

 
Predvideni roki za spremembe in dopolnitev OPN so 

okvirni in se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih 
okoliščin.  

V rokih za pripravo OPN niso zajete aktivnosti v zvezi s 
pripravo in vodenjem postopka celovite presoje vplivov 
na okolje.  
 

6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in 

mnenja na načrtovane prostorske ureditve 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo 

skladno s predpisi sodelovali pri pripravi sprememb in 
dopolnitev OPN so: 
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 

prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za kmetijstvo,  Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana; 

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

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno 
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V 
primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov 
na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo 
okoljskega poročila. 

 
7. člen 

Obveznosti v zvezi s financiranjem 

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi 
Občina Brda.  

 
8. člen 

Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 

začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na 
spletni strani Občine Brda. 

Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za 
prostor ter sosednjim občinam. 
 
Številka: 35001-02/2017-02 
Datum: 18. 12. 2017 
 

 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 

 
 

 
OBČINA CIRKULANE 

 
1205. Odlok o proračunu občine cirkulane za leto 

2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 –Odl US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 51/10, 
84/10- Odl US in 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO in 
76/16 – odl.US), 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 14. člena Statuta Občine Cirkulane 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17)  je Občinski 
svet Občine Cirkulane na 21. redni seji, dne 18.12.2017, 
sprejel 
 

ODLOK  
O PRORAČUNU 

OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2018 
 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Cirkulane za leto 2018 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine (v nadaljnjem 
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 kontov. 
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih 

kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 

 
  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 
  Skupina/Podskupina kontov/konto Leto 2018 

I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74+78 ) 3.676.984 
  TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 ) 1.999.692 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.870.852 
  700 Davki na dohodek in dobiček 1.717.782 
  703 Davki na premoženje 107.470 
  704 Domači davki na blago in storitve 45.600 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 128.840 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 75.800 
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  711 Takse in pristojbine 2.800 
  712 Globe in druge denarne kazni 4.140 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
  714 Drugi nedavčni prihodki 46.100 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 67.504 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 67.504 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.609.788 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 558.146 
  741 Prejeta sredstva iz držav.proračuna in sredstev EU                    1.051.642 

II. SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 +45 ) 4.101.519 
40 TEKOČI ODHODKI 840.190 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 212.040 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.030 
  402 Izdatki za blago in storitve 570.120 
  403 Plačila domačih obresti 0 
  409 Rezerve 24.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 817.825 
  410 Subvencije 0 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 553.654 
  412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 72.150 
  413 Drugi tekoči domači transferi 192.021 
      

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.371.184 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.371.184 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 72.320 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizič. osebam, ki niso pr.upor. 58.800 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 13.520 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) ( I. - II. ) -424.535 
  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V EUR 
  Skupina/Podskupina kontov Leto 2018 

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0     
  750 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov               0 
  751 Prodaja kapitalskih deležev 0     
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0     

V. DANA POSIJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            ( 440+441+442-443 ) 0     
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0     

  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 0     

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV ( IV.-V)                  0     
  C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 
  Skupina/Podskupina kontov Leto 2018 

VII. ZADOLŽEVANJE ( 500 )   
50 ZADOLŽEVANJE 72.361 

  500 Domače zadolževanje 72.361 
VIII. ODPLAČILO DOLGA ( 550 ) 10.462 

55 ODPLAČILO DOLGA 10.462 
  550 Odplačilo domačega dolga 10.462 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU ( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII ) -362.636 
X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII ) 61.899 

XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX ) 424.535 
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 362.636 

 
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 – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 

odloku in se objavi na krajevno običajen način, in sicer na 
spletni strani občine: www.cirkulane.si. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. 
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4. člen 
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom 

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih 
prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom 
občinskega sveta določeno drugače. 

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

 
5. člen 

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 
24.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan 
na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 

6. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12), ki se uporabi kot investicijski 
transfer PGD Cirkulane. 
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov (Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni 
list RS, št. 14/14), ki se uporabi kot investicijski transfer 
investitorju s področja ravnanja s komunalnimi odpadki 
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15), ki se uporabi za 
financiranje vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav v 
občini Cirkulane.  
 

7. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem 
delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan.      

Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, ki 
se uskladijo z uporabniki; prerazporejanje ne sme 
ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva 
zagotovljena.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in 
njegovi realizaciji. 
 

8. 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, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem proračunu za leto 2018. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem proračunu za leto 2018.  

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 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 
9. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20 % 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. 
 

10. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem 

zadolževanju do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja 
prejemkov  izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. 

Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih 
proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe 
odgovorne za finančno poslovanje.  
 

11. člen 
Župan lahko dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena 
ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja in poroštev občine  
 

12. člen 
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz 
naslova investicij se bo Občina Cirkulane v letu 2018 
zadolžila v višini prejetih povratnih sredstev 72.361 EUR. 
V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna 
podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja 
ustanovitelja. 
 
5. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Cirkulane v 
letu 2019, če bo začasno financiranje  potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-5/2018 
Datum: 18.12.2017 
 

 Občina Cirkulane 
 Janez Jurgec, župan 

 
 

 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

 
1206. Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Ur. l. 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, 
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51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 
je občinski svet Občine Črna na Koroškem na 20. redni 
seji, dne 20.12.2017 sprejel  
 

SPREMEMBO STATUTA 
OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM 

 
1. člen 

Spremeni se Statut Občine Črna na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin 12/2017)– v nadaljevanju Statut.  
 

2. člen 
2 odstavek 17. člena Statuta (pristojnosti občinskega 
sveta) se spremeni, tako da se doda nova alineja, ki se  
glasi:  
• sprejema sklep o vrednost točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Črna na Koroškem. 

 
3. člen 

Vsa ostala določila Statuta ostanejo nespremenjena. 
 

4. člen 
Ta sprememba Statuta začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0001/2017- 2 
Datum: 20.12.2017 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 Romana Lesjak, županja 

 
 

 
OBČINA DESTRNIK 

 
1206. Sklep o začasnem financiranju v Občini 

Destrnik januar - marec 2018 
 
Na podlagi  33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 –UPB 4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – 

popr. in 101/13), 99. člen Statuta Občine Destrnik (Uradni 
vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) 
in 14. člena Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 
2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 14/17) 
je župan Občine Destrnik dne 14. 12. 2017 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU V OBČINI DESTRNIK 

JANUAR - MAREC 2018 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Destrnik v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2018, oziroma do sprejema proračuna Občine Destrnik z 
leto 2018, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega 
obdobja. 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine 
Destrnik za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je 
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 UPB 4, 110/11 ZDIU12, 14/13 – popr. in 
101/13 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu 
Občine Destrnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 62/16 in 14/17). 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 

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

 
 Proračun januar-marec 2018  

Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 661.988 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 486.071 

70 DAVČNI PRIHODKI 431.845 
700 Davki na dohodek in dobiček 387.917 
703 Davki na premoženje 32.821 
704 Domači davki na blago in storitve 11.107 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 54.226 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 11.062 
711 Takse in pristojbine 875 
712 Globe in druge denarne kazni 475 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
714 Drugi nedavčni prihodki 41.814 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 133.306 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 23.264 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 110.042 

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 42.611 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 42.611 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 675.632 
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40 TEKOČI ODHODKI 245.366 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 62.579 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 9.486 
402 Izdatki za blago in storitve 155.075 
403 Plačila domačih obresti 11.500 
409 Rezerve 6.726 

41 TEKOČI TRANSFERI 208.532 
410 Subvencije 5.250 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 116.660 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.595 
413 Drugi tekoči domači transferi 73.027 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 221.734 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 221.734 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 0 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -13.644 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 

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

0 

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

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

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji lasti 
0 

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

0 

 C. RAČUN FINANCIRANJA 0 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 19.019 
50 ZADOLŽEVANJE 19.019 

500 Domače zadolževanje 19.019 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 27.633 

55 ODPLAČILA DOLGA 27.633 
550 Odplačila domačega dolga 27.633 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -22.258 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -8.614 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 13.644 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 22.258 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrt neposrednih uporabnikov se določijo na 
ravni proračunske postavke – kontov in so priloga k temu 
sklepu. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporablja ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 
2017. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranju prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta. 
 
4. Obseg zadolževanje občine v obdobju 

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranje se lahko občina 
zadolži do višine 19.019 eurov, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. 
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6. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2018. 
 
Številka: 410-8/2017-5    
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Destrnik 
 Vladimir Vindiš, župan 

 
 

 
OBČINA DIVAČA 

 
1207. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2018 
 
Na podlagi 29.  člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, ŠT. 94/07 – UPB2 in spremembe), 29. 
člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, 

št. 11/2011 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14 in 
spremembe),  je Občinski  svet Občine Divača na 20. 
redni seji, dne 5.12.2017,  sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE DIVAČA ZA LETO 2018 

 
I. Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2018 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja občine (v nadaljevanju: proračun).   
 
II. 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 podskupin  
kontov v naslednjih zneskih: 
 

 
KONTO OPIS Znesek  

v EUR 
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 7.078.527 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 4.407.568 
70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      2.989.686 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.618.071 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 289.420 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 82.195 
706   DRUGI DAVKI 0 
71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.417.882 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  851.223 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 3.000 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  16.050 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 5.110 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 542.499 
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 1.050.000 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 250.000 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 800.000 
73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 
74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    1.620.959 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 411.352 
741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 1.209.607 
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) 7.295.374 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.549.888 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 297.954 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 44.346 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.153.679 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 24.000 
409   REZERVE 29.909 
41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 1.755.419 

410   SUBVENCIJE 150.002 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 842.500 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 219.217 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  543.699 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 3.883.437 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.883.437 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 106.630 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 36.200 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 70.430 
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -216.847 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
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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) 484.980 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 484.980 
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 291.066 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  291.066 
  IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -22.933 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 193.914 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 216.847 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 22.933 

 
Zmanjšanje sredstev na računu se pokriva s stanjem 

sredstev na računu preteklega leta.   
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 konte, 
določene s  kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke 
– konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 
2021, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni 
strani Občine Divača.  
 
III. Izvrševanje proračuna  
 

3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.  
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so 

določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo 
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu 
predvidena za posamezne namene.   

Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo 
praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma 
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z 
zakonom ali  posebnim aktom občinskega sveta ali 
županje drugače določeno. Pri tem se upošteva 
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje 
občinskega proračuna. 
 

4. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja.  
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti  je 

odgovoren predsednik oz. predsednica sveta krajevne 
skupnosti (v nadaljevanju predsednik sveta krajevne 
skupnosti).  
 

5. člen 
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, je 

županja pooblaščena, da odloča o kratkoročni zadolžitvi, 
v višini  do 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna.  

Županja lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so 
razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži 
uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med 
letom niso doseženi v predvideni višini. 

O odločitvi iz prejšnjih odstavkov tega člena,  mora 
županja obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take 
odločitve. V kolikor  proračuna med izvajanjem ukrepov 
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna  ne bo 
mogoče uravnovesiti, mora županja predlagati  rebalans 
proračuna. 
 
 

6. člen 
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le 

za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo 
prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, 
ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.  

Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanjem 
obveznosti, katerih vrednost presega 4.000 EUR, 
obvezno pridobiti soglasje županje.  
 

7. člen 
O začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z 
namenom ohranitve njihove realne vrednosti in 
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča 
predstojnik neposrednega uporabnika proračuna.  
 

8. člen 
Namenski prihodki proračuna za leto 2018 so poleg 

prihodkov, določenih v prvem stavku prvega  odstavku 
43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji 
prihodki:  
• prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije 

v zagotavljanje požarne varnosti,  
• komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo 

komunalne infrastrukture,  
• koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva 
okolja in vlaganj v naravne vire 

• donacije in druga namenska sredstva 
sofinanciranja,  

• sredstva krajevnih skupnosti, kot so donacije, 
prihodki od premoženja, sredstva telekomunikacij  
in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O 
namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih 
skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu ZJF odloča 
svet krajevne skupnosti.  

Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi 
prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke 
fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih 
investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in 
drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu 
niso bila predvidena. 

Če je po sprejemu proračuna vplačan namenski 
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
finančnega načrta neposrednega uporabnika in 
proračuna. 

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in 
plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih 
oziroma razpoložljivih sredstev.  

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem 
proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v 
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naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na 
računih za naloge, za katere so opredeljena. 
 

9. člen 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev. Vsako izplačilo iz proračuna 
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, 
s katero se izkazuje obveznost za plačilo.  

V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je 
to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. 
Proračunski postavki, se lahko spremeni področje 
porabe, če je to potrebno zaradi pravilne uvrstitve. 

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo 
blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj   oddati v skladu 
z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.  
 

10. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna.  

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna odloča županja. 

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne 
skupnosti. 

Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma sredstev 
iz posamezne postavke proračuna je možna na račun 
ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem 
načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.  

Med izvrševanjem proračuna občine se v okviru 
finančnega načrta neposrednega proračunskega 
uporabnika lahko odpre nov konto, nova proračunska 
postavka, nov podprogram, glavni program in področje 
proračunske porabe  v kolikor ni bilo mogoče predvideti 
izvedbe določene naloge.  

Županja mora o prerazporeditvah šestmesečno 
poročati občinskemu svetu.  
 

11. člen 
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekti, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi 
občinski svet.  

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz preteklega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po 
uveljavitvi proračuna.    

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

Odločitve o potrditvi ali zavrnitvi investicijskih 
dokumentov za projekte, ki so že vključeni v proračun, 
sprejme županja s sklepom. O sprejetih  odločitvah  
županja redno obvešča občinski svet.  

Županja je pooblaščena, da v postopkih priprave 
dokumentacije za potrebe prijav na objavljene razpise za 
sofinanciranje, potrjuje investicijsko dokumentacijo 
oziroma vse potrebne akte.  

Županja lahko projekte, ki so uvrščeni v načrt razvojnih 
programov, vrednostno in poimensko uskladi.   
 

12. člen 
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. 

Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo 
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov 
za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo 
presegati 30% pravic porabe v sprejetem letnem 
proračunu.   

Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se 
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

Prevzete obveznosti tega člena se načrtujejo v  
finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu 
razvojnih programov. 

Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale 
plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno  vključuje v 
proračun leta, na katerega se nanašajo. 
 

13. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 
pristojnost proračunskega uporabnika, se mu 
sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za 
kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru 
sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi. 
 

14. člen 
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom 

razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s 
predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi 
izvajalcev javnih služb. 

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali 
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa 
prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in 
sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za 
posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi 
predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s 
kriteriji, ki jih določi županja. 
 

15. člen 
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, 

opredeljenih v  finančnem načrtu posameznega 
neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru 
razpoložljivih  prilivov in ob upoštevanju namenskih 
sredstev.  

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski 
organi in občinska uprava, odloča županja v okviru 
letnega načrta razvojnih programov.  

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna 
skupnost, odloča predsednik sveta krajevne skupnosti. 

 
16. člen 

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del 
predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne 
razporedi.  

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče predvideti. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča županja.  

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika. 
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17. člen 
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske 
rezerve v posameznem primeru do višine 4.000 EUR 
odloča županja na predlog občinske uprave, nad tem 
zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O 
uporabi sredstev rezerve obvešča županja pismeno 
občinski svet. 
 

18. člen 
Akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejme 

občinski svet na predlog županje, razen v primeru iz 
drugega odstavka tega člena.  

Županja lahko sprejeme načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine, katerega skupna vrednost ne sme 
presegati 20.000 EUR.  

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
pod zneskom 20.000 EUR sprejme županja.  

Akti ravnanja s stvarnim premoženjem občine se lahko 
med letom spreminjajo in dopolnjujejo.  
 

19. člen 
Občina Divača se lahko zadolži pri državnem 

proračunu do višine 184.980 EUR oziroma do višine 
odobrenih sredstev s strani ministrstva, za sofinanciranje 
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov prebivalcev občine, ki so vključene v načrt 
razvojnih programov Občine Divača. Moratorij na vračilo 
kredita je eno leto. Odplačilna doba kredita je devet let z 
možnostjo predčasnega vračila. 

Občina Divača se lahko zadolži za investicije, ki so 
predvidene v proračunu Občine Divača za leto 2018 do 
višine 300.000 EUR. Občina Divača se lahko tudi zadolži 
za lasti delež pri financiranju investicije, za investicijo, ki 
je sofinancirana iz proračuna EU.  

Občina se v letu 2018 lahko zadolži za potrebe 
upravljanja z občinskim dolgom.  
 

20. člen 
Županja lahko odpiše plačilo dolga do višine 2.500 

EUR v posamičnem primeru, če bi stroški postopka 
izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. Županja 
lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v 
primeru, da je dolg že zastaran ali ga ni mogoče izterjati,  
po predhodnem soglasju Občinskega sveta.  

Kot dolg iz prejšnjega odstavka se ne šteje dolg do 
občine iz naslova obveznih dajatev.  

Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do 
višine 500 EUR, v posamičnem primeru, če bi stroški 
postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. 
Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne 
glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaral ali ga 
ni mogoče izterjati.  
 
IV. Prehodne in končne določbe  
 

21. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.  
 

22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi  v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01.01.2018 dalje.   
 
Številka: 032-0017/2017-06 
Datum: 5.12.2017 

 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 

 
 

 
1208. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje 

gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov na območju Občine 
Divača 

 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; 
Uradni list RS, št. 41/2004, s spremembami), 3., 6., 7., 
32., 33., 35. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/1993, s 
spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 72/1993, s 
spremembami), 36. in 143. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (ZJZP; Uradni list RS, št. 
127/2006, s spremembami), Uredbe o odpadkih (Uradni 
list RS, št. 37/2015, s spremembami), Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Uradni list 
RS, št. 64/2008), Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 57/2017) ter 8. in 16. člena Statuta Občine 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014, s 
spremembami) oziroma na podlagi predpisov, ki bodo 
navedene predpise nadomestili, je Občinski svet Občine 
Divača na 20. seji dne 5.12.2017, sprejel 
 

ODLOK 
O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA 
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV NA 

OBMOČJU OBČINE DIVAČA 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

(1) Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim Občina 
Divača (v nadaljevanju tudi: Občina) določa predmet in 
pogoje za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v 
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov. 
(2) Javna služba iz prvega odstavka tega člena se na 
območju Občine izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali 
pravni osebi in pod pogoji določenimi z zakonom, 
podzakonskimi akti, tem odlokom ter drugimi predpisi, ki 
urejajo način izvajanja javne službe. 
 

2. člen 
(uporabljeni izrazi v odloku) 

(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
(2) Poleg pomenov, določenih v zakonu, imajo 
posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku naslednji 
pomen: 
• gospodarska javna služba oziroma javna služba: je 

obvezna gospodarska javna služba zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov; 

• koncedent: je Občina Divača (v nadaljevanju: 
Občina ali koncedent);  

• pristojni organ: je Občinska uprava Občine Divača; 
• občinski svet: je Občinski svet Občine Divača; 
• koncesija: je izraz za koncesijo za izvajanje 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov; 

• koncesionar: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja 
javno službo po tem odloku na podlagi podeljene 
koncesije; 
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• izvajalec javne službe oziroma izvajalec: je 
koncesionar po tem odloku; 

• koncesijska pogodba: je pogodba, s katero 
koncedent in koncesionar uredita medsebojna 
razmerja v zvezi s koncesijo; 

• izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov: je oseba, 
katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje 
odpadkov in je kot uporabnik storitev javne službe 
skladno s tem odlokom dolžan biti vključen v sistem 
obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki. 

(3) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot je določeno v predpisih s področja ravnanja z 
odpadki. 
 

3. člen 
(način podelitve koncesije) 

(1) V Občini se javno službo iz 1. člena tega odloka 
izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi pod 
pogoji, določenimi v tem odloku.  
(2) Koncesija za opravljanje javne službe se podeli na 
podlagi javnega razpisa. 
 

4. člen 
(vsebina gospodarske javne službe) 

Vsebino gospodarske javne službe iz 1. člena tega 
odloka določa odlok, ki ureja ravnanje z odpadki na 
območju Občine, ta odlok ter drugi predpisi, ki urejajo 
področje gospodarskih javnih služb. 
 
II. Koncesija 
 

5. člen 
(koncesijsko razmerje) 

Koncesijsko razmerje po tem odloku je razmerje, ki 
obsega koncesijo za opravljanje javne službe iz 1. člena 
tega odloka v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja 
gospodarske javne službe. Koncesijsko razmerje iz 
prejšnjega stavka predstavlja koncesijo storitev, v smislu 
predpisov o javno zasebnem partnerstvu. 
 

6. člen 
(rok koncesije) 

(1) Koncesija po tem odloku se podeli izbranemu 
koncesionarju za obdobje deset (10) let.  
(2) Rok koncesije začne teči naslednji dan po uveljavitvi 
koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba začne veljati 
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša pod 
pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, vendar največ 
za polovico koncesijske dobe. 
 

7. člen 
(koncesionarjev pravni monopol) 

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na 
celotnem območju Občine: 
• izključno oziroma posebno pravico opravljati javno 

službo iz 1. člena tega odloka, 
• dolžnost zagotavljati uporabnikom storitev javne 

službe, izvirnim povzročiteljem komunalnih 
odpadkov, kontinuirano izvajanje in kvalitetno 
opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s 
predpisi in v javnem interesu. 

(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja 
dejavnosti javne službe iz 1. člena, mora dejavnosti 
opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar 
je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec 
javne službe na celotnem območju Občine. 
(3) Koncesionar ne sme brez izrecnega pisnega soglasja 
koncedenta nobene izmed pravic in dolžnosti, ki izvirajo 
ali sestavljajo koncesijsko razmerje po pogodbi, prenesti 
na tretjo osebo.  

(4) V izjemnih primerih lahko koncesionar, po predhodni 
pridobitvi soglasja koncedenta, sklene z drugim 
usposobljenim izvajalcem pogodbo o izvajanju 
posameznih del v okviru izvajanja javne službe, po kateri 
lahko druga oseba opravlja posamezne storitve ali dela 
javne službe za območje Občine. 
(5) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne 
službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z 
zakonom ali drugimi predpisi. 
 

8. člen 
(razmerje do podizvajalcev) 

Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne 
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do 
koncedenta in uporabnikov storitev javne službe ter tretjih 
oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj 
račun. 
 
III. Razmerja koncesionarja do uporabnikov 

storitev javne službe in koncedenta 
 

9. člen 
(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in 

uporabnikov storitev javne službe) 
Razmerja koncesionarja do uporabnikov storitev javne 
službe in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti 
koncesionarja, koncedenta in uporabnikov storitev javne 
službe. 
 

10. člen 
(dolžnosti koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora uporabnikom zagotavljati 
kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe iz 1. 
člena tega odloka. Storitve javne službe so javne dobrine 
in jih mora koncesionar vsakomur zagotavljati pod 
enakimi pogoji. 
(2) Dolžnosti koncesionarja so zlasti: 
• v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v 

ustreznem obsegu opravljati javno službo, v skladu 
z zakonom in drugimi predpisi, v skladu s tem 
odlokom ter koncesijsko pogodbo; 

• upoštevati tehnične, zdravstvene in druge 
normative in standarde, povezane z izvajanjem 
javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za 
ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki; 

• zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih in zdravju 
škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na opremi, 
ki utegne povzročiti večjo škodo na okolju ali 
zdravju ljudi najkasneje v roku dvanajst (12) ur od 
ugotovitve napake oziroma prejema obvestila 
uporabnikov storitev javne službe (interventno 
izvajanje javne službe); 

• uporabljati opremo in druga sredstva za izvajanje 
javne službe kot dober gospodar, jih tekoče 
vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare in 
pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva 
okolja ali zdravja ljudi v roku štirinajst (14) dni od 
ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov 
storitev javne službe; 

• sklepati z uporabniki storitev javne službe pogodbe 
za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje 
storitev, ki so predmet koncesije, izdajati soglasja in 
projektne pogoje ter obračunavati pristojbine in 
druge prispevke v skladu s predpisi; 

• pripravljati (letne in dolgoročne) programe za 
izvajanje javne službe in kalkulacije prihodkov in 
odhodkov dejavnosti, oblikovati predloge cen (tarif) 
in najmanj enkrat letno koncedentu poročati o 
izvajanju javne službe in poslovanju; 
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• svetovati in pomagati koncedentu pri pripravi 
razvojnih in investicijskih načrtov ter projektov za 
pridobivanje finančnih sredstev v okviru javnih 
razpisov ter drugih virov; 

• voditi vse predpisane evidence in katastre, 
obveščati pristojne organe o kršitvah, ažurno 
odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov 
storitev javne službe, omogočati nemoten nadzor v 
zvezi z izvajanjem koncesije in javne službe in 
skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javne službe; 

• s pogodbo vzeti v najem za izvajanje javne službe 
potrebno javno infrastrukturo, za katero mora 
plačevati najemnino; 

• izvajati druga dela, v skladu s tem odlokom in 
drugimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 

 
11. člen 

(izvajanje drugih registriranih dejavnosti) 
(1) Koncesionar lahko poleg javne službe, ki je predmet 
tega odloka, izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je 
registriran, vendar njihovo izvajanje na noben način ne 
sme negativno ali moteče vplivati na opravljanje javne 
službe.  
(2) Koncesionar mora za predmetno javno službo ločeno 
voditi zakonsko predpisane računovodske evidence in 
izkaze, ki veljajo za gospodarske javne službe. Ločene 
računovodske evidence in izkaze mora koncesionar 
voditi tudi v primeru, ko opravlja javno službo tudi na 
območju drugih lokalnih skupnosti. 
 

12. člen 
(način izvajanja javne službe) 

Javna služba se izvaja na način, kot je določen s tem 
odlokom, odlokom, ki ureja ravnanje z odpadki na 
območju Občine ter koncesijsko pogodbo. 
 

13. člen 
(odgovornost koncesionarja in zavarovanja) 

Koncesionar mora zavarovati svojo odgovornost za 
škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo, pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, 
povzročili pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni 
podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam 
(zavarovanje odgovornosti). 
 

14. člen 
(koncesionarjeva tveganja) 

(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za 
svoj račun in nosi celotno tveganje povpraševanja po 
storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije. 
Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil 
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne 
dosegajo načrtovanih. 
(2) V primeru predčasnega prenehanja koncesije v 
skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo, 
koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj 
v opremo oziroma drugo infrastrukturo, potrebno za 
izvajanje javne službe s strani koncedenta, razen v 
primeru odstopa od pogodbe zaradi kršitev na strani 
koncedenta oziroma v primerih, določenih s koncesijsko 
pogodbo. 
 

15. člen 
(pravice in dolžnosti koncedenta) 

 
(1) Koncedent mora zagotavljati: 
• ustrezne pogoje za izvajanje javne službe v skladu 

z zakonom in drugimi predpisi in tem odlokom; 
• takšno ceno storitev, da je ob normalnem 

poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in 

kakovost storitev ter vzdrževanje opreme oziroma 
potrebne infrastrukture za izvajanje javne službe,da 
se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja 
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost; 

• sankcioniranje uporabnikov, zaradi onemogočanja 
izvajanja storitev javne službe; 

• sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih 
izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali 
storitve javne službe na področju Občine; 

• najem javne infrastrukture koncesionarju; 
• pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih 

ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov. 
(2) Koncedent ima pravico zahtevati, da koncesionar 
izvaja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo način 
izvajanja javne službe, v skladu s koncesijsko pogodbo in 
da redno plačuje koncesijsko dajatev, v kolikor se le-ta v 
skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo plačuje. 
(3) Koncedent ima pravico izvajati redne in izredne 
revizijske preglede poslovanja koncesionarja v delu, ki se 
nanaša na koncesijsko razmerje po tem odloku. 
 

16. člen 
(pravice in dolžnosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo pravico: 
• do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja 

storitev koncesionarja; 
• enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti 

storitev; 
• da se storitev javne službe obračunava po veljavnih 

cenah, v skladu s sprejeto tarifo in veljavno 
zakonodajo; 

• do vpogleda v evidence ali zbirke podatkov, ki jih 
vodi koncesionar in se nanašajo nanj; 

• da koncesionar izvaja javno službo na način, kot je 
določen v veljavnih predpisih in odloku Občine. 

(2) Uporabniki morajo posredovati koncesionarju 
potrebne podatke za vodenje katastra in obveznih zbirk 
podatkov, sporočiti koncesionarju vsako spremembo in 
prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne 
službe, omogočiti izvajanje javne službe in upoštevati 
navodila koncesionarja ter redno plačevati za opravljene 
storitve v skladu z vsakokratno veljavno ceno storitve. 
(3) Če uporabnik koncesionarju ne dovoli izvajati storitev 
javne službe ali ga pri tem ovira, mora koncesionar o tem 
obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni 
organ, ki v skladu s pooblastili zagotovi potrebne ukrepe 
za nemoteno izvajanje javne službe. 
 
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
 

17. člen 
(status koncesionarja) 

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki 
izpolnjuje pogoje iz 18. člena tega odloka. Koncesionar je 
lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače. 
(2) Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več 
oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega 
izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in 
njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za 
koncesionarja ustanovili določeno pravno-organizacijsko 
obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko 
pogodbo (konzorcij). 
(3) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V 
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena 
povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Če 
ista oseba sodeluje pri več skupnih vlogah, se vse take 
vloge zavržejo.  
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18. člen 
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev) 

(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni 
razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje 
potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim 
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti 
mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane 
dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu 
ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti, drug 
postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek 
ter mora izpolnjevati vse druge pogoje, predpisane z 
zakonom), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma 
predložiti ustrezne listine: 

1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet razpisa ter izpolnjuje vse predpisane 
pogoje za izvajanje javne službe; 

2. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne 
dobrine, ki so predmet koncesije, ter kvalitetno in 
kontinuirano izvajati javno službo, v skladu s 
predpisi, normativi in standardi; 

3. da je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga 
s sredstvi za njegovo vodenje; 

4. da razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za 
izvajanje javne službe, oziroma na drug način 
nesporno izkaže, da lahko opravlja dejavnost javne 
službe; 

5. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo 
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za 
izvajanje javne službe; 

6. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, 
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči Občini, 
uporabnikom ali tretjim osebam (predloži ustrezno 
predpogodbo); 

7. da predloži osnutek poslovnega načrta v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki vsebuje tudi vse podatke o 
opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije 
dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja 
katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega 
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev (iz 
točke 1–6); 

8. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem 
razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja 
postopek oddaje javnih naročil in tem odlokom. 

 
V. Javni razpis 
 

19. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti javne službe iz 
1. člena tega odloka se izbere z enotnim javnim 
razpisom. Sklep o pričetku postopka javnega razpisa 
sprejme župan. 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na uradni spletni strani Občine ter vsebuje 
zlasti naslednje: 

1. navedbo in sedež koncedenta; 
2. podatke o objavi koncesijskega akta; 
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki 

se podeli na javnem razpisu; 
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije; 
5. postopek izbire koncesionarja; 
6. merila za izbor koncesionarja; 
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za 

opravljanje javne službe; 
8. druge obvezne sestavine prijave in jezik, v katerem 

morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno 
dokumentacijo (pogoje za predložitev skupne vloge 
in podobno); 

9. način zavarovanja resnosti prijave in obveznost 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti s finančnim zavarovanjem, unovčljivim 
na prvi poziv; 

10. kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije, 
razpisna dokumentacija mora biti dosegljiva 
prijaviteljem brezplačno; 

11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo 
predložitev; 

12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja 
prijav; 

13. rok za izbiro koncesionarja; 
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 

javnega razpisa; 
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih 

informacij med razpisom; 
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega 

razpisa. 
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se v 
javnem razpisu lahko objavijo tudi drugi podatki, 
pomembni za sklenitev koncesijskega razmerja, morajo 
pa biti objavljeni vsi potrebni podatki, katere zahteva 
zakon ali na njegovi podlagi izdani predpis. 
(4) Pristojni organ pripravi javni razpis in razpisno 
dokumentacijo, sestavni deli obeh pa morata biti 
vsebinsko medsebojno skladni. 
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa 
omogočiti kandidatom dostop do razpisne dokumentacije 
in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo. 
(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi 
podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno 
prijavo. 
(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, 
vendar ne pred obveznimi objavami iz prvega odstavka 
tega člena. 
 

20. člen 
(razpisni pogoji) 

V javnem razpisu se določijo razpisni pogoji in način 
dokazovanja izpolnjevanja pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati koncesionar po tem odloku. Z razpisnimi 
pogoji se ne sme določati bistveno novih pogojev, niti 
dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev 
za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom. 
 

21. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 

Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, 
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in 
ovrednotena (določen način njihove uporabe). 
 
VI. Organ, ki opravi izbor koncesionarja 
 

22. člen 
(uspešnost javnega razpisa) 

(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena 
pravočasna in popolna prijava. 
(2) Prijava je popolna, če izpolnjuje vse zahtevane 
pogoje iz razpisa. 
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te 
nepopolne, se javni razpis ponovi oziroma se uporabi 
ustrezni postopek s pogajanji v skladu z veljavno 
zakonodajo javnega naročanja. 
(4) V skladu z določilom prejšnjega odstavka se ravna 
tudi v primeru, če prijavitelj ni bil izbran, ali če s pravno ali 
fizično osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v roku 
iz tretjega odstavka 24. člena ni bila sklenjena 
koncesijska pogodba. 
 

23. člen 
(izbira koncesionarja) 

(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev 
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor 
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ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili 
za izbor koncesionarja na javnem razpisu. 
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje 
o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki 
jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in 
najmanj dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti 
najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z 
delovnega področja, v katerega spada koncesija, da 
omogočajo strokovno presojo vlog. 
(3) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s 
prijaviteljem, njegovim zastopnikom, članom uprave, 
nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem 
razmerju ali kako drugače interesno povezani, v 
sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do 
vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do 
vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že 
prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali 
pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. 
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so 
bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za 
kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega 
sodelovanja še ni pretekel rok treh (3) let. Izpolnjevanje 
pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak 
član s pisno izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo 
naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani 
strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s 
prijavitelji, ampak le posredno preko koncedenta. 
Izločenega člana strokovne komisije nadomesti 
nadomestni član strokovne komisije. 
(4) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda 
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po 
končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi 
poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne 
zahteve ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera 
izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma 
kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost 
postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo 
(obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi 
postopek izbire koncesionarja. 
(5) Občinska  uprava v imenu koncedenta odloči o izboru 
koncesionarja z upravno odločbo. 
(6) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino 
prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo po tem 
odloku. 
(7) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v 
roku devetdeset (90) dni od njene dokončnosti ne pride 
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na 
strani koncesionarja. 
 
VII. Koncesijsko razmerje 
 

24. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz 
koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske 
pogodbe. 
(2) Za dejavnost javne službe iz 1. člena tega odloka se z 
izbranim koncesionarjem ali pravno osebo iz drugega 
odstavka 17. člena (konzorcij) sklene ena koncesijska 
pogodba. 
(3) Najkasneje štirinajst (14) dni po dokončnosti odločbe 
o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v 
podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar 
podpisati v roku štirinajst (14) dni od prejema. 
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh 
pogodbenih strank. 
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene 
župan. 
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim 
koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za 
katerega je bila podeljena prejšnja koncesija oziroma 

pogodba o izvajanju javne službe, ne glede na tretji 
odstavek tega člena pa začne koncesijska pogodba 
učinkovati ob izteku roka prejšnje koncesije oziroma 
pogodbe o izvajanju javne službe. 
 

25. člen 
(koncesijska pogodba) 

(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar 
uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem 
koncesijskega razmerja, zlasti pa: 

1. vsebino, obliko in namen koncesije; 
2. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v 

zvezi z izvajanjem javne službe; 
3. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in 

vzdrževanjem opreme oziroma druge infrastrukture 
koncesije, vlaganje osnovnih sredstev 
koncesionarja v dejavnost javne službe; 

4. garancije za kvalitetno izvajanje javne službe; 
5. spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora 

ta pridobiti pisno soglasje koncedenta; 
6. pogoje za oddajo poslov podizvajalcem; 
7. način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in 

pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne 
službe ter poročanja o izvajanju koncesijske 
dejavnosti; 

8. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali 
nepravilnega izvajanja javne službe; 

9. pogodbene kazni in pogoji za povrnitev morebitne 
škode, povzročene v zvezi z (ne)izvajanjem javne 
službe; 

10. spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, 
izvajanje nadzora s strani koncedenta, medsebojno 
poročanje in obveščanje javnosti; 

11. odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem 
povezane pravice pogodbenih strank; 

12. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov 
javne oblasti; 

13. trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje 
ter s tem povezane pravice pogodbenih strank; 

14. druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in 
način izvajanja javne službe. 

(2) Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z 
zakonom, tem odlokom (koncesijskim aktom) in 
objavljenim javnim razpisom, sicer je neveljavna.  
 

26. člen 
(razmerje med koncesijsko pogodbo in koncesijskim 

aktom) 
(1) V primeru neskladja med koncesijskim aktom in 
koncesijsko pogodbo velja koncesijski akt. 
(2) Po sklenitvi koncesijske pogodbe lahko koncedent 
spremeni koncesijski akt skladno s predpisi s področja 
javno zasebnega partnerstva, če je potrebno v javnem 
interesu spremeniti način in pogoje izvajanja koncesije, 
odvzeti koncesijo ali izvesti druge ukrepe v javnem 
interesu. 
(3) Sprememba koncesijskega akta velja in učinkuje 
neposredno na koncesijsko razmerje. Določbe 
koncesijske pogodbe, ki so v nasprotju s spremembo 
koncesijskega akta, se ne uporabljajo. 
 

27. člen 
(podizvajalci) 

(1) Če prijavitelj nastopa v postopku podelitve koncesije s 
podizvajalci, mora v svoji vlogi za pridobitev koncesije 
navesti podizvajalce in posamezne storitve dejavnosti 
javne službe, ki jih bodo izvajali. 
(2) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu 
koncesijske pogodbe, mora koncedent s tem soglašati. 
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(3) Podizvajalec, ki izvaja posamezne storitve v okviru 
javne službe iz prvega odstavka tega člena, mora 
izpolnjevati pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), 
določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje 
javnih naročil in pogoj iz 1. točke prvega odstavka 18. 
člena tega odloka. 
(4) Za delo podizvajalcev odgovarja koncesionar 
koncedentu, kot da bi ga opravljal sam. 
 
VIII. Prenos koncesije 
 

28. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in 
obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela 
prenesti na novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) 
le s predhodnim dovoljenjem koncedenta. Ta določba se 
uporablja tudi za prenos koncesije na univerzalne pravne 
naslednike koncesionarja. 
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na podlagi 
pisne izjave odstopnika oziroma prevzemnika koncesije, 
v kateri mora biti izkazano, da sta odstopnik in 
prevzemnik koncesije uredila medsebojna razmerja v 
zvezi s prenosom koncesije. 
(3) Koncedent lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos 
le v primeru, da: 
• prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za 

pridobitev in izvrševanje koncesije, 
• je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem koncesije 

iz 35. člena tega odloka. 
(4) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je 
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s 
koncedentom novo koncesijsko pogodbo. 
(5) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop 
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika 
z uporabniki. 
 
IX. Plačila koncesionarja 
 

29. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko 
dajatev za izvajanje javne službe. 
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v 
odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna 
in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. 
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti 
podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in 
plačuje koncesijska dajatev. 
(4) Koncedent se zaradi javnega interesa zagotavljanja 
javne službe, v korist uporabnikov storitev javne službe, 
lahko odpove plačilu koncesijske dajatve. 
 
X. Nadzor nad izvajanjem koncesije in poročanje 

koncesionarja 
 

30. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni 
organ Občine. 
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega zlasti: 
• nadzor nad opremo za izvajanje javne službe, njeno 

vzdrževanje oziroma obnavljanje; 
• nadzor dokumentacije v zvezi z ustrezno porabo 

prihodkov in upravičenosti stroškov, ki izvirajo iz 
opravljanja javne službe; 

• nadzor izvajanja dejavnosti v skladu s tem odlokom, 
koncesijsko pogodbo, zakoni in drugimi predpisi. 

(3) Koncesionar je dolžan pristojnemu organu omogočiti 
nadzor nad izvajanjem koncesije in uradnim osebam 
predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z 

izvajanjem koncesije, dajati informacije v zvezi z 
izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne 
knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. 
(4) Nadzor pristojnega organa se lahko izvaja v prostorih 
koncesionarja ali na terenu. 
(5) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora 
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanje koncesije. 
Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. 
Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. 
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o 
poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno 
skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik. 
(6) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da 
koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz 
koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo 
naloži izpolnitev teh obveznosti ali sprejme druge ukrepe 
v skladu z zakonom, tem odlokom ali koncesijsko 
pogodbe. 
(7) V skladu s predpisi izvaja nadzor nad koncesionarjem 
tudi pristojna inšpekcija in drugi pristojni državni organi. 
 

31. člen 
(poročanje) 

(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedentu dajati na 
razpolago vse podatke, ki so potrebni za izvajanje 
njegovih nalog, zlasti pa: 
• podatke o prihodkih, ki izvirajo iz opravljanja 

dejavnosti; 
• podatke o zaračunanih količinah storitev javne 

službe; 
• podatke o stroških izvajanja javne službe; 
• podatke o količinah zbranih, oddanih sortiranih 

frakcij in oddanih odpadkov v obdelavo in odlaganje 
ali odstranjevanje; 

• podatke o pritožbah uporabnikov; 
• podatke o vlaganjih v vzdrževanje opreme za 

izvajanje javne službe; 
• podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje 

stroškov ali drugače vplivajo na ceno storitve. 
(2) Koncesionar je dolžan zahtevane podatke iz 
prejšnjega odstavka poslati pristojnemu organu tudi v 
elektronski obliki. Obliko in formate pošiljanja podatkov 
določi pristojni organ. 
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati poročilo o 
izvajanju gospodarske javne službe do 31. maja 
tekočega leta za preteklo leto. 
(4) Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe mora 
obsegati vse predpisane podatke, podatke iz prvega 
odstavka tega člena ter opisno oceno izvajanja javne 
službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi podatke 
o pritožbah uporabnikov. 
(5) Podrobneje se obseg in način poročanja lahko uredi v 
koncesijski pogodbi. 
 
XI. Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

32. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 
• s prenehanjem koncesijske pogodbe; 
• s prenehanjem koncesionarja; 
• z odvzemom koncesije; 
• z odkupom koncesije; 
• v drugih primerih določenih v predpisih in 

koncesijski pogodbi. 
 

33. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba redno preneha z dnem poteka 
roka koncesije. 
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(2) Koncesijska pogodba preneha tudi z odstopom 
pogodbi zveste stranke od pogodbe zaradi kršitve 
obveznosti druge stranke. Podrobneje se odstop zaradi 
kršitve pogodbe uredi v koncesijski pogodbi. 
(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem 
pogodbe sporazumeta o prenehanju pogodbe, v primeru, 
da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih 
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, zahtev 
zakonodaje oziroma drugih enakovredno ocenjenih 
objektivnih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz 
pogodbe nesmotrno ali nemogoče. Pogodbena stranka, 
ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da drugi 
pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog 
pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. 
Pobuda mora biti dana v pisni obliki. 
(4) Stranki koncesijske pogodbe se v primeru iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena dogovorita za primeren 
odpovedni rok, ki ne sme biti krajši od šest (6) mesecev. 
 

34. člen 
(prenehanje koncesionarja) 

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem 
koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega 
naslednika. 
(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika 
koncesionarja koncesijsko razmerje ne preneha, pač pa 
se prenese na pravnega naslednika skladno z določbami 
tega odloka. 
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu 
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega 
postopka. 
 

35. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Pristojni organ z odločbo odvzame koncesijo zaradi 
kršitev koncesionarja, če koncesionar: 
• ne začne z izvajanjem koncesije v roku, 

dogovorjenem s koncesijsko pogodbo; 
• če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje 

gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije 
ali ne izvaja koncesije; 

• pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali 
tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti 
povzroči škodo; 

• krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki 
urejajo način izvajanja koncesije; 

• ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih 
pristojni organ izdaja v okviru nadzora nad 
izvajanjem koncesije; 

• ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi 
v okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega 
nadzora državnega organa nad koncesionarjem pri 
izvajanju koncesije; 

• če zahteva plačilo za izvedene storitve izven 
potrjenih tarif javne službe ali predlaga spremembo 
tarif v nasprotju s ponudbo, koncesijsko pogodbo ali 
predpisi, 

• če je v javnem interesu, da se dejavnost javne 
službe preneha izvajati kot gospodarska javna 
služba ali kot koncesionirana gospodarska javna 
služba. 

(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali 
predstavljajo navedene kršitve bistveno kršitev 
koncesijske pogodbe. 
(3) Pristojni organ pisno opozori koncesionarja na kršitve, 
ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok 
za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem 
primeru uveden postopek odvzema koncesije. 
 

(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, kršitev 
posameznega člana konzorcija velja za kršitev 
koncesionarja. 
(3) Odvzem koncesije se podrobneje uredi v koncesijski 
pogodbi. 
 

36. člen 
(odkup koncesije) 

(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent 
enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno 
učinkoviteje opravljati na drug način. 
(2) Ob prisilnem odkupu koncesije je koncedent dolžan 
koncesionarju plačati odškodnino po predpisih, ki urejajo 
razlastitev. 
(3) Način, obseg in pogoje odkupa se uredi v koncesijski 
pogodbi. 
 
XII. Višja sila in spremenjene okoliščine 
 

37. člen 
(višja sila) 

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so 
izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki 
nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj 
volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim 
strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave 
ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi 
oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na 
celotnem območju Občine ali na njenem delu na način, ki 
ga predpisuje koncesijska pogodba. 
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti 
opravljati koncesionirano javno službo tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, 
skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru 
nepredvidljivih napak in višje sile oziroma skladno s 
posameznimi programi izvajanja javne službe. O nastopu 
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki 
nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju 
javne službe v takih pogojih. 
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar 
pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v 
nepredvidljivih okoliščinah. 
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin 
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi civilno 
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za 
zaščito, reševanje in pomoč v Občini. V tem primeru 
prevzame nadzor nad izvajanjem ukrepov civilna zaščita. 
 

38. člen 
(spremenjene okoliščine) 

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe 
okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti 
koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni 
naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena 
tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na 
koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati 
spremembo koncesijske pogodbe. 
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso 
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. 
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki 
nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju 
koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim 
okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti 
iz koncesijske pogodbe. 
 
XIII. Uporaba prava in reševanje sporov 
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39. člen 
(uporaba prava) 

Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter 
koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih 
javnih služb se lahko dogovori izključno uporaba 
pravnega reda Republike Slovenije. 
 

40. člen 
(prepoved prorogacije tujega sodišča) 

V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev 
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh 
razmerij odločajo tuja sodišča. 
 

41. člen 
(reševanje sporov) 

Za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem koncesionirane 
javne službe je pristojno sodišče v Sežani. 
 
IX. Prehodne in končne določbe 
 

42. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 032-0017/2017-05 
Datum: 5.12.2017 
 

 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 

 
 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
1209. Statut Občine Lovrenc na Pohorju - uradno 

prečiščeno besedilo 
 
Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št.: 18/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju na 14. redni seji, dne 22.12.2016, potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Statuta Občine Lovrenc na Pohorju, 
ki obsega: 
• Statut Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št.: 13/2011 z dne: 02.06.2011), 
• Spremembe Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 17/2014 z 
dne: 10.04.2014) in  

• Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
54/2016 z dne 28.10.2016).in 

• Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
46/2017 z dne 29.09.2017). 

 
STATUT  

OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
(1) Občina Lovrenc na Pohorju je samoupravna lokalna 
skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, 
Puščava, Recenjak, Rdeči Breg del, Ruta in Vurmat del. 
(2) Sedež občine je v Lovrencu na Pohorju, Spodnji trg 8. 

(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico 
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja. 
(4) Občino predstavlja in zastopa župan. 
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z 
zakonom po postopku, ki ga določa zakon. 
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z 
zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 
(7) Občina Lovrenc na Pohorju (v nadaljnjem besedilu: 
občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in 
opravlja naloge, določene z Zakonom o lokalni 
samoupravi ter naloge, določene s predpisi občine na 
podlagi zakona. 
(8) Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.  
(9) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno 
prebivališče, so občani. 
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih 
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne 
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v 
drugih organih v skladu s tem statutom. 
(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko 
iniciativo. 
(4) Občani kot posamezniki in njihove organizacije 
sodelujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, 
proračunov in drugih splošnih aktov občine z dajanjem 
predlogov, pripomb in mnenj v javni razpravi na način in v 
rokih, ki jih določi župan. Javna razprava o posameznem 
predlogu ne sme trajati manj kot trideset (30) dni. 
 

3. člen 
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s 
sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi 
skupnostmi in državo. Občina lahko sodeluje tudi z 
lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi 
organizacijami lokalnih skupnosti. 
(2) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih 
prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen 
ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne 
organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, 
javne zavode, javna podjetja. 
(3) Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja 
lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega 
zagotavljanja skupnih interesov, združujejo v združenja. 
 

4. člen 
(1) Občina Lovrenc na Pohorju ima grb, zastavo in 
praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z 
odlokom. 
(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v 
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina 
Lovrenc na Pohorju, na spodnji polovici pa naziv organa 
občine - Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska 
uprava, Občinska volilna komisija. V sredini žiga je grb 
občine. 
(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan 
s sklepom. 
(4) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina 
zaslužnim občanom, organizacijam in drugim, občinska 
priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom. 
 
II. Naloge občine 
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5. člen 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem 
statutom, zlasti pa: 
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
tako, da: 
• sprejema statut in druge predpise občine, 
• sprejema proračun in zaključni račun občine, 
• načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske 

akte, 
• sprejema programe razvoja občine, 
• predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti. 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da: 
• ureja način in pogoje upravljanja z občinskim 

premoženjem, 
• pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, 
• sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin 

in premičnin, 
• sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje 

vrednost svojega premoženja. 
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, 
da: 
• spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,  
• sprejema prostorske akte, ki omogočajo in 

pospešujejo razvoj gospodarstva v občini, 
• pospešuje gospodarski razvoj, 
• sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru 

interesov in nalog občine pomaga gospodarskim 
subjektom pri razreševanju gospodarskih 
problemov, 

• z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje 
razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih 
subjektov. 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za 
povečanje najemnega sklada tako, da: 
• v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih 

objektov, 
• sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski 

program občine, 
• spremlja in analizira stanje na stanovanjskem 

področju občine,  
• spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v 

občini ter se vključuje v stanovanjski trg, 
• v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje 

kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj. 
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da: 
• zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih 

javnih služb v skladu z zakonom, 
• nadzira delovanje lokalnih javnih služb, 
• gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo. 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in 
zdravstveno dejavnost tako, da: 
• ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola 

in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z 
zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje, 

• v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja 
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru 
finančnih možnosti omogoča izvajanje 
nadstandardnih programov, 

• sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in 
zdravstvenim zavodom, 

• z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,  

• ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je 
pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja 
njenih prebivalcev. 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele tako, da: 

• spremlja stanje na tem področju, 
• pristojnim organom in institucijam predlaga 

določene ukrepe na tem področju, 
• sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi 

in drugimi pristojnimi organi in institucijami, 
• lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične 

nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah 
občanov. 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno 
dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da: 
• omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za 

kulturno dediščino na svojem območju, 
• določa občinski program športa, 
• zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično 

dejavnost, 
• z dotacijami spodbuja te dejavnosti, 
• sodeluje z društvi in jih vključuje v programe 

aktivnosti občine. 
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in 
opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da: 
• izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi 

predpisi s področja varstva okolja, 
• spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih 

pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja 
varstvo okolja,  

• sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in 
zagotavlja varstvo okolja, 

• sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih 
obvešča o ugotovljenih nepravilnostih, 

• z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini. 
10. Upravlja, gradi in vzdržuje: 
• občinske ceste, ulice in javne poti, 
• površine za pešce in kolesarje, 
• igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,  
• javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine ter 
• zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini. 
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v 
primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z 
merili in normativi: 
• organizira reševalno pomoč v požarih, 
• organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in 

reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 
• zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in 

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi 
nesrečami, 

• zagotavlja sredstva za odpravo posledic 
elementarnih in drugih naravnih nesreč, 

• sodeluje z občinskim in medobčinskem poveljstvom 
gasilske službe in štabom za civilno zaščito in 
Gorsko reševalno službo Maribor ter spremlja 
njihovo delo, 

• opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši 
požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in 
drugimi nesrečami. 

12. Ureja javni red v občini tako, da: 
• sprejema programe varnosti, 
• določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi občine, 
• organizira občinsko redarstvo, 
• opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem 

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno, 

• opravlja  druge naloge v okviru teh pristojnosti. 
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6. člen 
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 
tudi naloge, ki se nanašajo na: 
• ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje 

predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v 
primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine, 

• določanje namembnosti prostora, 
• gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje 

pogojev za njihovo uporabo, 
• evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja, 
• zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih 

spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami, 
• ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
7. člen 

(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične 
naloge za svoje potrebe. 
(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za 
opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v 
skladu z zakonom. 
 
III. Organi občine 
 
1. Skupne določbe 
 

8. člen 
(1) Organi občine so: 
• občinski svet,  
• župan in  
• nadzorni odbor občine. 

(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni 
občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah 
in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za 
izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti 
volilnih postopkov. 
(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon. 
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom 
in tem statutom. 
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so 
občinski funkcionarji. 
(6) Razloge in postopek za predčasno prenehanje 
mandata člana občinskega sveta in župana, potrditev 
mandata nadomestnega člana oziroma nadomestne 
volitve ureja zakon. 
 

9. člen 
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, 
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v 
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske 
pristojnosti. 
(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz 
občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja 
inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva 
oziroma drugih služb nadzora. 
(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe. 
(4) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog 
župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo 
organizacijo in delovno področje. 
(5) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje 
organizacijske enote. 
(6) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan. 
 
 
 
 

10. člen 
Če ni v zakonu ali v tem statutu drugače določeno, lahko 
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, 
če je na seji navzoča večina članov organa občine. 
 

11. člen 
(1) Delo organov občine je javno. 
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim 
objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo 
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja 
na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v 
dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje 
občinskih organov. 
(3) Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
(4) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov 
občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih 
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki 
so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim 
aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne 
osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut in poslovnik 
občinskega sveta. 
(5) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico 
vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje 
organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in 
pravnih koristih, če izkažejo pravni interes. 
 
2. Občinski svet 
 

12. člen 
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
(2) Občinski svet šteje 12 članov. 
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat 
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata 
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje 
na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega 
sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 
(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega 
sveta. 
(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan 
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega 
sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog 
volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. 
(6) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člena prenehal mandat, kot 
predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda, 
javnega podjetja ali sklada, katerega ustanoviteljica je 
občina, mu to članstvo preneha v skladu z 
ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja 
ali sklada. 
 

13. člen 
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s 
tajnim glasovanjem v skladu z zakonom. 
(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem volilnem 
sistemu. 
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega 
sveta odloči občinski svet z odlokom, ki se sprejme z 
najmanj dvotretjinsko večino vseh članov občinskega 
sveta. 
 

14. člen 
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah iz pristojnosti občine.  
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(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta 
statut. 
(3) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik 
občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter 
sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, 
ki se tičejo koristi občine. 
(4) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 
• sprejema prostorske akte in druge akte razvoja 

občine,  
• sprejema proračun občine in zaključni račun, 
• sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave na predlog župana, 
• v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin 

ustanavlja skupne organe občinske uprave ter 
skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, 

• daje soglasje k prenosu nalog iz državne 
pristojnosti na občino in odloča o na občino 
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po 
zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski 
organ, 

• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske 
uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta, 

• potrjuje mandate članov občinskega sveta ter 
ugotavlja predčasno prenehanje mandata 
občinskega funkcionarja, 

• imenuje člane nadzornega odbora in na predlog 
nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev 
člana nadzornega odbora, 

• imenuje in razrešuje člane komisij in odborov 
občinskega sveta, 

• določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo 
začasno opravljal funkcijo župana, če temu 
predčasno preneha mandat, pa ne določi 
podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo 
funkcijo, ali če je razrešen, 

• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine 
ali z odlokom ni določeno drugače, 

• na predlog župana pred iztekom tekočega leta za 
naslednjo leto določi vrednost točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. Če 
občinski svet ne sprejme vrednosti točke do konca 
leta za naslednje leto, ostane vrednost točke 
nespremenjena, 

• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, 
• razpisuje referendum, 
• s svojim Pravilnikom o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov, v skladu z zakonom, določa višino sejnine 
članov občinskega sveta in plačila za opravljanje 
nalog članov drugih občinskih organov in delovnih 
teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače 
direktorjev javnih podjetij in predstavnikov 
ustanovitelja v njihovih organih,  

• določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 
lokalnih javnih služb, 

• ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, 

• imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov 
občine, ustanovljenih na podlagi zakona, 

• določi organizacijo in način izvajanja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, 
katerega sestavni del je tudi program varstva pred 
požari, 

• sprejme program in letni načrt varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi 
letni načrt varstva pred požari, 

• določi organizacijo občinskega sveta ter način 
njegovega delovanja v vojni, 

• sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se 
opravlja kot javna služba, 

• lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe 
gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi 
podrobnejša merila za določitev obratovalnega 
časa, 

• v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste 
delovnih mest za določen čas v kabinetu župana, 

• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta 
statut. 

 
15. člen 

(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno. 
(2) Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni 
združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, 
kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi 
funkcijami, za katere tako določa zakon. 
(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo 
podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega 
prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v 
tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta. 
 

16. člen 
(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi 
njegove seje, nima pa pravice glasovanja.  
(2) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem 
odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi 
funkcijami, za katere tako določa zakon. 
(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan 
pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. 
Če je župan odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan. 
(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan 
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more 
voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila 
vodi najstarejši član občinskega sveta. 
(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z 
določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta 
ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora 
pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko 
opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila 
župana. 
(6) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to 
zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja 
pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana 
pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog 
dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma 
utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. 
Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. 
Predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi 
točkami. 
(7) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih 
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani 
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in 
občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in 
izvedbo seje. 
 

17. člen 
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in 
administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter 
pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter 
njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava. 
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18. člen 
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah. 
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. 
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu 
ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet 
na predlog župana. 
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega 
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega 
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je 
določeno v poslovniku občinskega sveta. 
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na 
začetku seje. 
(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena 
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih 
postavljajo člani sveta. 
(7) Za vsako sejo občinskega sveta pošlje sklicatelj 
vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta in 
direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega 
sveta sklicatelj obvesti predsednika nadzornega odbora 
in javna občila. 
(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki 
komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske 
uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in 
odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar 
se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma 
njihovega področja dela. 
 

19. člen 
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča 
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve 
z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če 
zakon določa drugačno večino. 
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim 
glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako 
določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet. 
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta 
se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z 
dvotretjinsko večino navzočih članov. 
(4) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je 
odgovoren župan. 
(5) Župan in direktor občinske uprave poročata 
občinskemu svetu o izvrševanju njegovih odločitev na 
vsaki redni seji. 
 

20. člen 
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega 
sveta ureja zakon. 
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega 
sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne 
odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana 
občinskega sveta. 
(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko 
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali 
zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru 
odstopa. 
(4) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha 
mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. 
Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo 
obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih 
dni od prejema pisne odstopne izjave.  
(5) Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti 
občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko 
občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih 
dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo 
na upravno sodišče.  
 

(6) Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena 
sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz 
drugega odstavka tega člena. 
(7) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega 
člana občinskega sveta določa zakon. 
 
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta 
 

21. člen 
(1) Občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov 
kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. 
(2) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih 
teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega 
sveta. 
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s 
sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in 
število članov ter opravi imenovanje na predlog komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

22. člen 
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje 
izmed svojih članov. 
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge: 
• občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna 

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih  
imenuje občinski svet, 

• občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. 
predloge v zvezi s kadrovskimi  vprašanji v občini, 

• izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi 
funkcionarjev (izdaja odločbe oz. sklepe o plačah in 
nadomestilih plač občinskih funkcionarjev, razen za 
podžupana, o sejninah ter plačilih za nepoklicne 
funkcionarje, o letnem dopustu itd.) 

• obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi 
občinski svet 

 
23. člen 

(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so: 
• odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, 
• statutarno pravna komisija, 
• komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, 
• komisija za podeljevanje priznanj, 
• svet za varstvo pravic najemnikov in uporabnikov 

javnih dobrin, 
• svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Po potrebi lahko občinski svet imenuje tudi druge 
komisije in delovna telesa. 
(2) Odbori in komisije štejejo 3 ali 5 članov. Delovno 
področje in število članov posameznega delovnega 
telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom 
občinskega sveta. 
 

24. člen 
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed 
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih 
občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član 
občinskega sveta kot predsednik. 
(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan v 30 dneh po 
imenovanju delovnega telesa na občinskem svetu. V 
kolikor v navedenem roku župan delovnega telesa ne 
skliče, ga skliče prvo imenovani član tega telesa. 
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(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni 
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z 
delom v občinski upravi. 
 

25. člen 
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 
delovnega področja, določenega s poslovnikom 
občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in 
predloge. 
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu 
ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet 
na predlog župana. 
 

26. člen 
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega 
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo 
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega 
sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles 
občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje 
občinskega sveta. 
 
3. Župan 
 

27. člen 
(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. 
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom. 
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta. 
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet 
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na 
podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi 
župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov 
ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, 
da takih pritožb ni bilo. 
(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko 
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi 
obvesti Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 

28. člen 
(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja 
občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, 
nima pa pravice glasovanja. 
(2) Poleg tega župan predvsem: 
• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun 

občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge 
akte iz pristojnosti občinskega sveta, 

• izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge 
osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja 
občinskega proračuna, 

• skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih 
odločitev občinskega sveta, 

• predlaga občinskemu svetu v sprejem letni program 
prodaje občinskega finančnega in stvarnega 
premoženja ter letni program nabav in gradenj. 

• Sprejeti letni program izvršuje župan, 
• potrjuje ustreznost investicijske dokumentacije in 

tudi njene kasnejše morebitne spremembe 
(novelacija), 

• skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih 
aktov občine, 

• predlaga ustanovitev organov občinske uprave in 
njihovega delovnega področja, naloge in notranjo 
organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo 
delovnih mest v občinski upravi, odloča o 
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o 

sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski 
upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih 
javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,   

• imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in 
vodjo organa skupne občinske uprave, skupaj z 
drugimi župani občin ustanoviteljic, 

• usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in 
organov skupne občinske uprave, 

• opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta 
statut. 
 

29. člen 
(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če 
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga 
občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi 
naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za 
zadržanje. 
(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni 
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču 
zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in 
zakonom. 
(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali 
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu 
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri 
čemer mora navesti razloge za zadržanje. 
(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta 
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take 
odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako 
odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem 
sodišču. 
(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, 
ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan 
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma 
neprimernost take odločitve. 
 

30. člen 
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na 
področju zaščite in reševanja, predvsem pa: 
• skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih 
ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in 
drugih nesreč, 

• imenuje poveljnika  štaba civilne zaščite občine ter 
poverjenika za civilno zaščito, 

• sprejme načrt zaščite in reševanja, 
• vodi zaščito, reševanje in pomoč, 
• določi organizacije, ki opravljajo javno službo 

oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in 
organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in 
reševanja, 

• ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na območju občine, 

• sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se 
občinski svet ne more sestati, 

• v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo 
ogroženih in prizadetih prebivalcev, 

• predlaga pristojnemu organu razporeditev 
državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni 
zaščiti ter materialno dolžnost. 

 
31. člen 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se 
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan 
sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v 
potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 
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32. člen 
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina 
podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta 
imenuje in razrešuje župan. 
(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za 
katere ga župan pooblasti. 
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja 
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste 
naloge, za katere ga župan pooblasti. 
(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. 
(5) Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice 
glasovati za odločitve občinskega sveta. 
(6) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, 
da bo funkcijo opravljal poklicno.  
 

33. člen 
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan 
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana 
član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne 
določi, pa najstarejši član občinskega sveta. 
(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta 
tekoče naloge iz pristojnosti župana. 
 

34. člen 
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, 
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne 
organe občine. 
(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna 
telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za 
proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. 
 

35. člen 
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z 
zakonom. 
(2) Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo 
na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega 
obvestila o odločitvi župana. 
(3) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na 
podlagi pisne izjave oziroma predloga Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so 
nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru 
odstopa. 
(4) Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o 
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko 
volilno komisijo. 
(5) Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena 
sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz 
drugega odstavka tega člena. 
(6) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet 
predsedniku občinske volilne komisije. Če županu 
preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom 
mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija 
nadomestne volitve. 
(7) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana občinskega sveta. 
(8) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu 
predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata 
podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana 
ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta. 
 
4. Nadzorni odbor 
 

36. člen 
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini. 
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje 
pristojnosti: 

• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine,  

• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 
sredstev občinskega proračuna, 

• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev. 

(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 
zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, 
občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in 
občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih 
sredstev. 
 

37. člen 
(1) Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega 
odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje 
v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora 
morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in 
izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega 
področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine 
predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani 
občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske 
uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev 
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter 
drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih 
proračunskih sredstev. 
(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem 
razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom 
občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za 
predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se 
primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje 
mandata člana občinskega sveta. 
(4) Razrešitev opravi občinski svet na predlog 
nadzornega odbora. 
 

38. člen 
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju 
skliče župan v 15. dneh od imenovanja nadzornega 
odbora. V kolikor ga v navedenem roku ne skliče župan, 
ga skliče prvo imenovani član Nadzornega odbora. 
Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih 
večina članov. 
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe 
predsednika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja 
nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje. 
(3) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z 
večino glasov navzočih članov. 
(4) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine 
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8. Nadzorni odbor za 
seje uporablja prostore občinske stavbe. 
(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine. 
 

39. člen 
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega 
načrta odbora, ki ju v mesecu oktobru koledarskega leta 
predloži županu in občinskemu svetu v postopku priprave 
predloga občinskega proračuna. 
(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti 
pregled zaključnega računa proračuna občine, v okviru 
programa dela pa predvsem izvaja nadzor finančnih 
načrtov in zaključnih računov porabnikov proračunskih 
sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih). 
(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če 
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če 
nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1858 
 

 

nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni 
program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje 
županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo 
nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena. 
(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o 
svojem delu županu in občinskemu svetu sočasno s 
poročilom o pregledu zaključnega računa. 
(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in 
občinskim svetom ter drugimi organi občine, organi 
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi 
osebami. 
(6) Predsednik nadzornega odbora oziroma od njega 
pooblaščen član nadzornega odbora, ima pravico in 
dolžnost udeležiti se seje občinskega sveta takrat, ko je 
vabljen na točko dnevnega reda, katere vsebina se 
nanaša na pristojnosti nadzornega odbora. 
 

40. člen 
(1) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih 
zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil 
in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino 
in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi 
druge pridobljene dokumentacije. 
(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno 
dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti 
na ugotovitve in dajati pojasnila. 
 

41. člen 
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz 
nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane 
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. 
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega 
odstavka če: 
• je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali 

pooblaščenec nadzorovane osebe s članom 
nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti 
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če 
je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v 
svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost 
prenehala, 

• je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, 
posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega 
zastopnika, prokurista ali pooblaščenca 
nadzorovane osebe, 

• če je član nadzornega odbora udeležen ali je 
sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora. 

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. 
Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V 
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira 
svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni 
odbor z večino glasov vseh članov. 
 

42. člen 
(1) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega 
odbora, ki je določen v programu NO ali sklepu (v 
nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek 
poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku 
nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora 
vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru. 
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku 
treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če 
pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega 
odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s 
pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče 
sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka 
poročila o nadzoru. 

(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjasniti, na koncu 
izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po 
podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila 
o nadzoru. 
(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo 
ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in 
osnutek poročila o nadzoru dopolniti. 
(5) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik 
nadzornega odbora in nadzornik. 
 

43. člen 
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek 
poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po 
sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku 
petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru 
odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). 
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila 
nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz 
osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. 
Če nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih 
priloži odzivnemu poročilu. 
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme 
nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje 
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po 
potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu 
ministrstvu. 
 

44. člen 
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine 
v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora občine. 
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na 
katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma 
predlogi. 
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so 
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in 
ocene v nadzoru. 
(4) V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno. 
(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in 
drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi 
splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati 
pri svojem poslovanju. 
(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali 
neučinkovito in /ali neuspešno. 
(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri 
manjših stroških. 
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih 
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke. 
(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili 
cilji poslovanja nadzorovane osebe. 
(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje 
pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za 
gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo 
sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi 
nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana 
oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za 
izboljšanje. 
 

45. člen 
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov 
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v 
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v 
petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti 
pristojno ministrstvo in računsko sodišče. 
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(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna 
oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje 
ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. 
 

46. člen 
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, 
priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski 
svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih 
sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega 
odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 
priporočila in predloge nadzornega odbora. 
(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s 
pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki 
se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo 
(proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji 
delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o 
ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih 
ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za poslovanje 
občine pomembnimi odločitvami. 
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega 
odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o 
pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega 
sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost 
poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb 
javnega prava, ki jih je ustanovila občina. 

 
47. člen 

Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu 
predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in 
najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju 
seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega 
dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.  
 

48. člen 
(1) Delo nadzornega odbora je javno. 
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih 
članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to 
zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, 
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v 
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom 
občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe 
zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna 
tajnost. 
(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih 
članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu 
in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, 
izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, 
zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo 
javnega značaja. 
(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik. 
(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, 
ki jo on pooblasti. 
 

49. člen 
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo 
nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska 
uprava. 
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki 
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in pripravi 
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, 
arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za 
opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena 
administrativna tehnična dela nadzornega odbora. 
(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru 
javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji 
strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne 
posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in 

mnenje izvedenec ali zunanji strokovnjak, ki ga na 
predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. 
 

50. člen 
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, 
na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta 
nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi 
skrbnika. 
 

51. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do 
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega 
sveta – Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov ter  povračilih stroškov, 
ki ga je sprejel občinski svet. Izvedencu in drugim 
strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno 
pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan.  
 

52. člen 
Nadzorni odbor podrobneje uredi svoje delo s 
poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov. 
 
5. Občinska uprava 
 

53. člen 
(1) Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in 
splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. 
(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz 
občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja 
inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva 
oziroma drugih služb nadzora. 
(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe. 
(4) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske 
uprave določi občinski svet na predlog župana z 
odlokom. 
(5) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi 
župan. 
 

54. člen 
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z 
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi enega ali 
več organov skupne občinske uprave skladno z 
zakonom. 
(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se 
določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog 
županov sprejmejo občinski sveti občin. 
 

55. člen 
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih 
posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih 
koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku. 
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah 
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 
(3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni 
za posamezne primere z zakonom drugače določeno. O 
pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave 
odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada, če zakon ne določa drugače. 
 

56. člen 
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske 
uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu 
župana. 
(2) Pooblastilo župana lahko vsebuje pooblastilo, da 
lahko direktor občinske uprave pooblasti druge uradne 
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osebe občinske uprave za vodenje celotnega postopka in 
za odločanje v upravnih zadevah. 
(3) Osebe za upravljanje posameznih dejanj v postopku, 
ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v 
upravnih zadevah morajo izpolnjevati z zakonom 
predpisane pogoje. 
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z 
zakonom drugače določeno. 
 

57. člen 
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za 
dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem 
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in 
zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade. 
 

58. člen 
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko 
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za 
opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z 
uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega 
postopka. 
 

59. člen 
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne 
pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper 
odločitev župana je dopusten upravni spor. 
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz 
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska 
uprava, odloča državni organ, določen z zakonom. 
 

60. člen 
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča 
direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari 
tudi odloči, če je pooblaščen za odločanje v upravnih 
stvareh. 
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana 
odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi 
odloči. 
 
6. Drugi organi občine 
 

61. člen 
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih 
mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, 
določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s 
sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov 
posameznega organa. 
 

62. člen 
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki 
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s 
sprejetimi načrti. 
(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje 
delo odgovorni županu. 
 
V. Neposredno sodelovanje občanov pri 

odločanju v občini 
 

63. člen 
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska 
iniciativa.  
 
1. Zbor občanov 
 

64. člen 
(1) Občani na zboru občanov: 

• obravnavajo pobude in predloge za spremembo 
območja občine, njenega imena ali sedeža ter 
dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja, 

• obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in 
povezovanje z drugimi občinami v širše 
samoupravne lokalne skupnosti, 

• obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali 
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo 
njihovih območij, 

• predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o 
spremembah območij naselij, imen naselij ter imen 
ulic, 

• opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z 
zakonom, 

• dajejo predloge občinskim organom v zvezi s 
pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s 
prostorom ter varovanja življenjskega okolja, 

• oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, 
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, 
odlagališč odpadkov in nevarnih stvari, 

• obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter 
odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z 
zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o 
zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali 
župan. 

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost 
posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri 
izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski 
organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in 
odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je 
občanom dolžan na primeren način in v primernem roku 
svoje mnenje predstaviti in utemeljiti. 
 

65. člen 
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za 
posamezno naselje. 
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na 
pobudo občinskega sveta. 
(3) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na 
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini. 
(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora 
vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor 
obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki 
so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in 
priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega 
prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s 
sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči 
pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na 
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v 
tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve. 
 

66. člen 
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za 
katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora 
občanov ter predlog dnevnega reda. 
(2) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno 
običajen način. 
 

67. člen 
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga 
imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. 
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, 
predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru 
sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja 
občine, za katero je zbor sklican. 
(3) Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
več kot polovica volivcev, ki so glasovali na zboru. 
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(4) Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi 
direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora 
občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove 
odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z 
zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave 
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno 
običajen način objavi. 
 
2. Referendum o splošnem aktu občine 
 

68. člen 
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, 
ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema 
občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu 
občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z 
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. 
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta. 
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to 
zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če 
tako določa zakon ali statut občine. 
 

69. člen 
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali 
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po 
sprejemu splošnega akta občine. 
(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s 
pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis 
referenduma. 
(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je 
dana pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis 
referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do 
odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na 
referendumu. 
(4) Pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma 
mora podpreti najmanj 40 (štirideset) volivcev v občini. 
 

70. člen 
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na 
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt 
občine ali njegove posamezne določbe. 
(2) Če je splošni akt občine, ali njegove posamezne 
določbe, na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti 
skupaj z objavo izida referenduma. 
(3) Če je splošni akt občine, ali njegove posamezne 
določbe, zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob 
upoštevanju volje volivcev ne spremeni. 
(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil 
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove 
posamezne določbe, zavezuje občinski svet. Odločitev o 
aktu, o katerem je bil izveden referendum, zavezuje 
občinski svet do konca njegovega mandata. 
 

71. člen 
(1) Pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis 
referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih 
posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano 
zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati 
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma 
in obrazložitev. 
(2) Pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis 
referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v 
občini. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih 
volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na 
seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in 
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča in 
podpis. 
 

(3) Pobudnik o pobudi volivcev za vložitev zahteve za 
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in 
pobudo predloži županu. 
(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v 
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z 
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po 
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da 
ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če 
pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila 
vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in 
občinski svet. 
(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana 
preizkusi upravno sodišče. 
 

72. člen 
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma 
z osebnim podpisovanjem.  
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim 
podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za 
razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. 
(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim 
organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. 
(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma 
vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim 
podpisom zadostno število volivcev. 
 

73. člen 
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh 
po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega 
svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih 
dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma 
v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če 
v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take 
zahteve. 
(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje 
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela 
prost dan. 
(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet 
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo 
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, 
besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo 
odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” 
oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja. 
(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s 
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine. 
(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska 
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih 
občilih. 
 

74. člen 
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 
imajo pravico voliti člane občinskega sveta. 
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo 
glasuje večina volivcev, ki so glasovali. 
(3) Referendum je veljaven, če se glasovanja udeleži 
vsaj 25 odstotkov volivcev. 
 

75. člen 
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri 
delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija. 
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih 
vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, 
ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne 
volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o 
lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače 
urejeno. 
(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje 
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi 
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na način, ki je v statutu občine določen za objavo 
splošnih aktov občine. 
 
3. Svetovalni referendum 
 

76. člen 
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni 
referendum. 
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za 
njen del. 
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z 
določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem 
aktu občine. 
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne 
zavezuje občinskih organov. 
 
4. Drugi referendumi 
 

77. člen 
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o 
samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako 
določa zakon. 
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu 
z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in 
ureja referendum, ni drugače določeno. 
 
5. Ljudska iniciativa 
 

78. člen 
(1) Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko 
zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge 
odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih 
občinskih organov. 
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz 
prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno 
uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je 
urejen postopek s pobudo volivcem za razpis 
referenduma o splošnem aktu občine. 
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega 
akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora 
občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo 
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh 
mesecih od dne pravilno vložene zahteve. 
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem 
mesecu od dne pravilno vložene zahteve. 
 

79. člen 
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri 
odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter 
njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu. 
 
VI. Občinske javne službe 
 

80. člen 
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama 
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z 
zakonom. 
(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina: 
• neposredno v okviru občinske uprave, 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
• z dajanjem koncesij. 

 
81. člen 

(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina 
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti: 
• osnovnošolsko izobraževanje, 
• predšolska vzgoja in varstvo otrok, 
• osnovno zdravstvo in lekarna, 

• osebna pomoč družini in 
• knjižničarstvo. 

(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih 
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, 
izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih 
dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe. 
 

82. člen 
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi 
gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih 
služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za 
izvajanje javne službe. 
 

83. člen 
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja: 
• oskrba s pitno vodo, 
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, 
• zbiranje komunalnih odpadkov, 
• prevoz komunalnih odpadkov, 
• obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 

komunalnih odpadkov, 
• urejanje in čiščenje javnih površin, 
• vzdrževanje občinskih javnih cest, 
• pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v 

zavetišče. 
 

84. člen 
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi 
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz 
njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za 
izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij 
občine. 
 

85. člen 
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne 
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju 
pogojev, določenih z zakonom. 
 

86. člen 
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega 
zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb 
ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov 
skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega 
prava za izvajanje občinskih javnih služb. 
 

87. člen 
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih 
pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za 
območje dveh ali več občin, občinski sveti občin 
ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo 
župani občin ustanoviteljic. 
(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo 
njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja 
odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo 
skupnega organa. 
 

88. člen 
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 
po zakonu obvezne. 
 
VII. Premoženje in financiranje občine 
 

89. člen 
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in 
premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in 
pravice. 
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 
gospodar. 
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(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja 
občine je pristojen občinski svet. Občinski svet na 
predlog župana sprejme letni program prodaje 
občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni 
program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje 
izvršuje župan. 
(4) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v 
lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga 
določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in 
zamenjavo državnega premoženja. 
(5) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba 
predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi 
takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je 
pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost 
občine. 
 

90. člen 
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom. 
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, 
upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih 
sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna. 
 

91. člen 
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme 
občinski svet po postopku, določenem v poslovniku 
občinskega sveta. 
(2) Občinski svet mora praviloma sprejeti proračun 
občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. 
januarjem leta, za katerega se sprejema. 
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine 
občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je 
odgovoren župan. 
(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo 
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali 
za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer 
povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske 
rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme 
dodatnega zadolževanja. 
 

92. člen 
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 
načrt razvojnih programov. 
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb 
ter račun financiranja. 
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov proračuna občine. 
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti 
razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna 
občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega 
načrtovanja. 
 

93. člen 
(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren 
občinskemu svetu. 
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi 
zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim 
aktom občine. 
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega 
finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom 
ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi 
zakona. 
(3) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za 
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti 
podžupana in posamezne javne uslužbence občinske 
uprave. 
 

(4) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju 
proračuna v mesecu septembru. Poročilo mora vsebovati 
podatke in informacije, določene z zakonom. 
 

94. člen 
(1) Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu 
občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi 
proračuna. 
(2) Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za 
zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje 
sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, 
ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter 
druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje 
proračuna. 
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi 
elementi, ki jih določa zakon. 
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med 
izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine. 
 

95. člen 
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 
katero se nanaša, se financiranje občine začasno 
nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste 
programe kot v preteklem letu. 
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v 
skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se 
lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta 
podaljša še za tri mesece. 

 
96. člen 

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 
izpolnjeni vsi z zakonom, ali drugim aktom, določeni 
pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom. 
 

97. člen 
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, 
razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali 
odlokom o proračunu občine. 
(2) Če se med letom spremeni delovno področje 
proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali 
zmanjša obseg sredstev za njegovo delo, oziroma, če se 
uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug 
uporabnik proračuna, na katerega se sredstva 
prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo. 
(3) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati 
občinskemu svetu v mesecu septembru. 
 

98. člen 
(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, 
pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in 
ga predloži občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila 
tekočega leta. 
(2) O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti 
župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po 
sprejemu. 

 
99. člen 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z 
zakonom. 

 
100. člen 

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, 
če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi 
občinski svet. Soglasje izda župan. 
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in 
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča 
na predlog župana občinski svet. 
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(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno 
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju 
odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. 
 

101. člen 
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba 
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje 
knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi 
občinami ali pri specializirani organizaciji. 
 

102. člen 
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba 
v okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske 
uprave. 
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali 
notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri 
izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti, oziroma 
pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi 
predpisi. 
 

103. člen 
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje. 
 
VIII. Splošni in posamični akti občine 
 
1. Splošni akti občine 
 

104. člen 
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 
sveta, odloki in pravilniki. 
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi 
prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski 
proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih 
aktov. 
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski 
svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt. 
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja 
poslovnik občinskega sveta. 
 

105. člen 
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov 
občinskega sveta. 
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je 
predpisan za sprejem odloka. 
 

106. člen 
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi 
organizacija in način dela občinskega sveta ter 
uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega 
sveta. 
 

107. člen 
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in 
določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe. 
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom. 
 

108. člen 
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta 
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja. 
 

109. člen 
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti 
objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo 
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 

(2) V Uradnem glasilu slovenskih občin se objavljajo tudi 
drugi akti, za katere tako določi občinski  svet. 
 
2. Posamični Akti Občine 
 

110. člen 
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi. 
(2) S posamičnimi akti - sklepom ali odločbo - odloča 
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz 
prenesene državne pristojnosti. 
 

111. člen 
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi 
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom 
drugače določeno. 
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, odloča 
državni organ, ki ga določi zakon. 
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. 
 
IX. Varstvo občine in pravic posameznikov in 

organizacij 
 

112. člen 
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se 
posega v ustavni položaj in v pravice občine. 
 

113. člen 
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim 
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s 
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in 
zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če  
druga občina posega v njeno pristojnost. 
 

114. člen 
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu izpodbija 
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni 
organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko 
sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z 
dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo 
javnih koristi občine. Župan mora od pristojnih državnih 
organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem 
upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ 
odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora 
občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v 
osmih dneh.  
 

115. člen 
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot 
stranka ali kot stranski udeleženec, če bi lahko bile v teh 
postopkih, oziroma če so z že izdanimi akti prizadete 
pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni. 
 

116. člen 
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se 
tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet 
svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru. 
 
X. Nadzor nad zakonitostjo dela 
 

117. člen 
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje 
zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje 
izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in 
pooblaščeni delavci občinske uprave. 
(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad 
zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno 
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sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno 
pomoč organom občin. 
(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, 
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad 
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. 
(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko 
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za 
izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za 
opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje 
obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne 
pristojnosti. 
 
XI. Prehodne in končne določbe 
 

118. člen 
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo 
predpisi, ki so jih sprejeli organi Občine Ruše oz. njene 
pravne naslednice in predhodnice, če niso v nasprotju z 
zakonom. 
 

119. člen 
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin.  
Statut Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št.: 13/2011) vsebuje naslednjo končno 
določbo: 
 

120. člen 
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Spremembe Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 17/2014) vsebujejo 
naslednjo končno določbo: 
 

3. člen 
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po 

objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na 

Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 54/2016) 
vsebujejo naslednjo končno določbo: 
 

27. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

120. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 46/2017 z 
dne 29.09.2017) vsebujejo naslednjo končno določbo: 
 

7. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0072-0002/2017 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
1210. Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih 

odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju 
za leto 2018 

 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št. 13/2011, 17/2014, 54/2016, 46/2017) in 

določil 17. člena Aneksa h Koncesijski pogodbi o 
izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in 
kanalskega omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 
14.5.2003, je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, 
na svoji 19. redni seji, dne 14.12.2017, sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH 

ODPADNIH VODA V OBČINI LOVRENC NA POHORJU 
ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 17. 
člena Aneksa h koncesijski pogodbi o izgradnji in 
vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in 
kanalskega omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 
14.05.2003 – tabele št. 2, potrjuje ceno storitve čiščenja 
komunalnih odpadnih voda za leto 2018 v višini 0,88 
EURA na m3. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2018 
dalje. 
 
Številka: 075-0014/2017 
Datum:   14.12.2017 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
1211. Sklep o določitvi višine subvencionirane cene 

izvajanja obvezne javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v Občini 
Lovrenc na Pohorju 

 
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe 
komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena 
(Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 
17/2014, 65/2016, 46/2017), je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju, na 19. redni seji, dne 14.12.2017, 
sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 
IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE 

ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2018 
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I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE 

za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2018, subvencionirala v 
naslednji višini: 

 
a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev - odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 

% Znesek subvencije v 
EUR brez DDV/m3 

Znesek subvencije 
v EUR z DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v m3 

Subvencija 
cene storitve v 

EUR 

  0,00 0,00 0,00 80.500 0,00 
 
b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 
 

DIMENZIJA  PRIKLJUČKA 

FAKTOR 
OMREŽNI
NE 

% 
SUBVENC
IJE 

ZNESEK 
SUBVENCIJE 
BREZ 
DDV/MES 

ZNESEK 
SUBVENCIJE 
Z DDV/MES ŠTEV.PRIKLJ. 

ZNESEK 
SUBVENCIJE 
Z DDV/LETO 

Priključek DN ≤ 20 1,00 60,00 4,54 4,97 545 32.526,62 
Priključek <20  DN < 40 3,00 60,00 13,63 14,92 41 7.340,87 
Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 60,00 45,42 49,73 7 4.177,73 
Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 60,00 68,13 74,60 2 1.790,46 
Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 60,00 136,26 149,20 0 0,00 
Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 60,00 227,10 248,67 0 0,00 
Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 60,00 454,20 497,35 0 0,00 
Priključek DN ≤ 150 200,00 60,00 908,40 994,70 0 0,00 
SKUPAJ         595 45.835,68 
 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2018 do 
31.12.2018. 
 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju v letu 2018 subvencionirala le 
za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalne 
odpadne vode, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 

V. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna 
Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine 
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na 
Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Lovrenc na Pohorju, 
na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega obrata 
Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in 
odredbe župana. 
 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2018 
naprej.  
 
Številka: 0075-0015/2017 
Dne: 14.12.2017 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
1212. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 

izvajanja storitev obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v Občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018 

 
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe 
komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena 
(Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/16, 
46/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 
19. redni seji, dne 14.12.2017, sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 

IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO 

VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 
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IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA 
LETO 2018 

 

I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe OSKRBA S PITNO VODO ter 
pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2018, subvencionirala v naslednji višini: 

 
a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba s pitno vodo 
 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

oskrba s pitno vodo 
% Znesek subvencije v 

EUR brez DDV/m3 
Znesek subvencije 
v EUR z DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v m3 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR z DDV 
za leto 2018 

  44,60 0,2610 0,2858 97.000,00 27.722,60 
 
b) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo 
 

Omrežnina – oskrba s pitno vodo % 
Znesek 

subvencije 
brez 

DDV/mes. 

Znesek 
subvencije z 

DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCIJ
A/LETO 2018 

v 
EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA FAKTOR 
OMREŽNINE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 82,32 4,8572 5,3187 701 44.740,90 

Priključek <20  DN < 40 3,00 91,04 16,1156 17,6466 51 10.799,72 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 84,44 49,8238 54,5571 7 4.582,80 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 86,80 76,8221 84,1202 2 2.018,88 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 93,40 165,3284 181,0346 0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 95,19 280,8331 307,5123 0 0,00 

Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 76,36 450,5320 493,3326 0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 76,36 901,0741 986,6762 0 0,00 

      62.142,30 
 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2018 do 
31.12.2018. 
 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno 
storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe 
OSKRBA S PITNO VODO ter pripadajoče OMREŽNINE 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2018, le za 
gospodinjstva oziroma druge uporabnike storitev oskrbe 
s pitno vodo, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju. 

 
V. 

Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna 
Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine 
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na 
Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka 
Režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek 
subvencije in odredbe Župana. 
 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2018 
naprej.  
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 
0075-0006/2017 z dne 01.05.2017. 
 
Številka: 0075-0016/2017 
Dne: 14.12.2017 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
1213. Sklep o določitvi višine subvencije stroškov 

najemnine javne infrasttrukture (zbirni center) 
za leto 2018 

 
a podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Sklepa 
komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1868 
 

 

106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno 
pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, 
dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za 
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena 
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380) 
ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 65/2016, 46/2017), je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 19. redni 
seji, dne 14.12.2017, sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE STROŠKOV 
NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE (ZBIRNI 

CENTER) ZA LETO 2018 
 

I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne 
infrastrukture (zbirni center) za leto 2018 subvencionirala 
v naslednji višini: 
 
Najemnina za 
zbirni center 
brez 
DDV/EUR/leto 

DDV 22 
% 

Najemnina 
za zbirni 
center z 
DDV/EUR 

SUBVENCIJA 
% 

3.064,32 674,15 3.738,47 100 
 

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.01.2018 do 
31.12.2018. 

 
III. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo stroške najemnine javne 
infrastrukture (zbirni center) za leto 2018 subvencionirala 
le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje 
komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne 
dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz 
sredstev občinskega proračuna.  
 

IV. 
Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju 
nakazovala SNAGI, družbi za ravnanje z odpadki in 
druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 
Maribor, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, na podlagi posebej sklenjene 
pogodbe.  
 

V. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2018 
naprej. 
 
Številka: 0075-0017/2017 
Dne: 14.12.2017 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
OBČINA MAKOLE 

 
1214. Sklep o začasnem financiranju Občine Makole 

v obdobju januar – marec 2018 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
80/16 – ZIPRS1718) in 98. člena Statuta Občine Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007, 45/2014 in 
64/2016), je Župan Občine Makole, dne 18.12.2017, 
sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MAKOLE V 

OBDOBJU JANUAR - MAREC 2018 
 

1. člen 
S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Makole (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja). 
  

2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718; v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Makole za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
6/2017 in 46/2017; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 
 

3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 

 
Konto   O P I S Plan 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) 444.350 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 435.438 

70   DAVČNI PRIHODKI 381.116 
700   Davki na dohodek in dobiček 360.178 
703   Davki na premoženje 9.621 
704   Domači davki na blago in storitve 10.448 
706  Drugi davki in prispevki 869 

       
71   NEDAVČNI PRIHODKI 54.322 

710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 9.414 
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711  Takse in pristojbine 573 
712  Globe in druge denarne kazni 995 
714   Drugi nedavčni prihodki 43.341 

    
74   TRANSFERNI PRIHODKI 8.911 

740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 8.911 
    

  II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 465.785 
       

40   TEKOČI ODHODKI  219.162 
400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 34.322 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.541 
402   Izdatki za blago in storitve 177.426 
403  Plačila domačih obresti 1.873 

       
41   TEKOČI TRANSFERI  178.298 

410  Subvencije 1.593 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 125.664 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.500 
413   Drugi tekoči domači transferi 49.540 

       
42   INVESTICIJSKI ODHODKI  54.257 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 54.257 
       

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  14.068 
431  Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 2.000 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  12.068 

       
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.) -21.435 
       
  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) 0 
500   Domače zadolževanje 0 

        
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 16.297 

550   Odplačila domačega dolga 16.297 
        
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -37.732 
        
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -16.297 
        
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 21.435 
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  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA  150.000 
 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so 
bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu leta 
2017 in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že 
sklenjenih pogodbah. 

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih 
prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih 
občine iz preteklega leta. 
  

4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
  

5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
  

6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta,določenega v posebnem delu 
proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
  

7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko 
likvidnostno zadolži.  
 

8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2018 dalje. 
  

Št.: 030-153/2017-1 
Datum: 18.12.2017 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
OBČINA MARKOVCI 

 
1215. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 

2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-
ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in v skladu s 16. členom 
Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 15/06, 26/09 in 47/17) ter 90. in 91. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 15/06, 26/09, 41/10, 2/13 in 
47/17) je Občinski svet Občine Markovci na 19. seji,  dne 
20. 12. 2017,  sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE  MARKOVCI  ZA LETO  2018 
 
1.  Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Markovci za leto 2018 
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 proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

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

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 KONTO I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74) 3.801.700,00 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.701.093,00 

70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.520.413,00 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.221.583,00 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 264.250,00 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 34.580,00 

706   DRUGI DAVKI 0,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.180.680,00 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.123.430,00 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 3.900,00 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 1.350,00 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0,00 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 52.000,00 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1871 
 

 

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 0,00 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV 0,00 

74   TRANSFERNI PRIHODKI     100.607,00 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 100.607,00 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU 0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 5.350.152,14 

40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 1.283.265,69 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 253.240,00 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 33.025,00 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 936.000,69 

409   REZERVE 61.000,00 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.752.158,48 

410   SUBVENCIJE 218.000,00 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 792.093,00 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 247.870,00 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  494.195,48 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 1.957.723,23 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.957.723,23 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  357.004,74 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU 268.885,74 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 88.119,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1.548.452,14 

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 

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

440   DANA POSOJILA   

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 

  

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

C.    RAČUN    FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500)   

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE   

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 

  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  

-1.548.452,14 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE 0 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)  1.548.452,14 

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017 (ocena) 1.548.452,14 
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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 
Markovci. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3.  Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
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. 3/07 – UPB1, 
9711 in 83/12), ki se uporabijo za namene, določene v 
tem zakonu. 
 

4. člen 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov 

neposrednega uporabnika župan odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna: 
• samostojno brez občinskega sveta odloča o 

prerazporeditvah v okviru istega podprograma, pri 
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 15 % 
podprograma, 

• med podprogrami v okviru glavnega programa, pri 
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 10 % 
podprograma in  

• med glavnimi programi, pri čemer skupno 
povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega 
programa ne sme presegati 5 % glavnega 
programa. 

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

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob 
koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi 
realizaciji. 
 

5. člen 
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 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2019 30 % navedenih pravic porabe in 
2. v 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 
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, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide ali lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

6. člen 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20% 
izhodiščne vrednosti. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za 20% ali več in katerih veljavna vrednost in 
vrednost po predvideni spremembi posameznega 
projekta presega 30.000 €, mora predhodno potrditi 
občinski svet. 
 

7. člen 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 

oblikovane po ZJF. 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 

31.000,00 EUR.  
Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 1,5 

% prejemkov proračuna. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 

8. člen 
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za 
proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu, se v proračunu 
oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije v 
višini 30.000,00 EUR. O uporabi splošne proračunske 
rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.  
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 
% prihodkov proračuna. 
 
4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja občine  
 

9. člen 
O pridobitvi neodplačnega premičnega in 

nepremičnega premoženja občine odloča župan. Župan 
odloča o odtujitvi premičnega premoženja do višine 1.000 
EUR, vendar skupni letni znesek ne sme preseči 5.000 
EUR.  

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku do višine 500 
EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 
5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
Občina se za proračun leta 2018 za kritje presežkov 

odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja ne zadolži.  

Občina v letu 2018 ne daje poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Markovci.  
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11. člen 
V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna 
podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja 
ustanovitelja.  
 
6.  Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
V primeru, da bo v letu 2018 potrebno začasno 
financiranje, se uporabljajo določila tega odloka in sklep 
o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0079/2017 
Markovci, 20. 12. 02017 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 
 

 
OBČINA MIRNA 

 
1216. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Mirna 
 
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 in 
76/16 – odl. US), Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 
- ZUreP-2) ter 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 21/2011), 59. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 
in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17-ZIPRS1718), 
prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 
32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. 
US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US; v 
nadaljnjem besedilu: ZSZ),  218. člena, 218.a člena, 
218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena 
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-
B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17 - GZ), je Občinski svet 
Občine Mirna na 20. redni seji, dne 19. 12. 2017, sprejel 
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V OBČINI MIRNA 
 
I.  Splošna določba 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

S tem odlokom se določijo podlage za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljevanju: nadomestilo) v Občini Mirna. 
 
II.  Določitev zazidanih in nezazidanih stavbnih 

zemljišč 
 

2. člen 
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča) 

Za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se štejejo 
tista zemljišča, kot določajo predpisi, ki urejajo NUSZ.  
 

3. člen 
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega 
zemljišča predstavljajo uradne evidence, ki jih vodi 
Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe 
odmere nadomestila črpa potrebne podatke. Osnovo za 
določitev poslovnih subjektov predstavlja tudi Poslovni 
register Slovenije. 
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za 
stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina 
vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela 
stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže 
za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni 
stavbni del. 
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni 
namen se določi kot neto tlorisna površina vseh 
prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega 
namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki 
so funkcionalno povezani z njim. 
(4) V površino zazidanega stavbnega zemljišča za 
poslovni namen se štejejo tudi zunanje poslovne 
površine, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za 
opravljanje poslovne dejavnosti. To so predvsem, ne pa 
samo, zunanja parkirišča, zunanje manipulativne 
površine, delavnice na prostem, nepokrita skladišča, 
športna igrišča. 
(5) Če podatek o površini zazidanega stavbnega 
zemljišča ali kateri drugi podatek o stavbi ali delu stavbe 
v uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, le-
tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz 
projektne dokumentacije objekta določi občinska uprava. 
Skladno z veljavnimi predpisi se na ta način pridobljen 
podatek pred odmero posreduje zavezancu v pregled.  
(6) Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih 
podatkov oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov 
v ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin. 
(7) Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom 
ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v 
skladu z zakonom,  sami niso predlagali vpisa novih ali 
spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v 
ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi pritožbe 
zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki 
predstavlja osnovo za odmero površine za tekoče leto in 
prihodnja odmerna leta.  
 

4. člen 
(določitev površine nezazidanega stavbnega 

zemljišča) 
(1) Osnovo za določitev površine nezazidanega 
stavbnega zemljišča predstavljajo uradne evidence, ki jih 
vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za 
potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke. 
(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi 
kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, 
ob upoštevanju pogojev 2. člena tega odloka in pogojev 
vsakokratnega veljavnega izvedbenega prostorskega 
akta ter pogojev oziroma omejitev, določenih z drugimi 
pravnimi akti. Občina vzpostavi lastne evidence 
nezazidanih stavbnih zemljišč. 
 
III.  Določitev območij odmere nadomestila 
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5. člen 
(območja odmere nadomestila) 

(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, določa 
veljaven prostorski akt. Delijo se na dve kakovostni 
skupini na podlagi kriterijev lokalnega pomena območja 
in dostopnosti do javnih funkcij in so določena na mejo 
naselij po Registru prostorskih enot natančno: 
1. skupina: Naselje Mirna. 
2. skupina: Obsega območja ostalih naselij v Občini 
Mirna, ki niso zajeta v prvem območju. 
(2) Območja iz prve alineje tega člena so razvidna iz 
grafične priloge k temu Odloku. 
 
IV.  Merila za določitev višine nadomestila 
 

6. člen 
(splošna merila) 

(1) Za določitev višine nadomestila za zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča se upoštevata naslednji 
merili: 
• opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno 

vrsto gospodarske javne infrastrukture ali z omrežji 
infrastrukture gospodarskih javnih služb, 

• lega in namen stavbnega zemljišča. 
(2) Za zazidana stavbna zemljišča se upošteva tudi 
merilo: 
• izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka. 

 
7. člen 

(opremljenost stavbnega zemljišča) 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe 
z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave 
se ovrednoti z naslednjimi točkami: 

Opremljenost Število točk 
a.) cesta v makadamski izvedbi 10 
b.) cesta v asfaltni izvedbi 30 
c.) javna razsvetljava 40 
d.) vodovod 20 
e.) električno omrežje 20 
f.) javna kanalizacija 40 
g.) omrežje elektronskih komunikacij 20 

 
8. člen 

(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Namen uporabe stavbnega zemljišča, oziroma dela 
stavbe na tem stavbnem zemljišču, se določi na podlagi 
evidenc o nepremičninah. Glede na vrsto dejanske rabe 
dela stavbe, se zazidano stavbno zemljišče vrednoti na 
naslednji način: 
 
A. Stavbe za stanovanjske namene: 
A1. Eno- in dvostanovanjske stavbe: 
• enostanovanjske, dvostanovanjske individualne 

stavbe, 
• garažne stavbe, ki se ne uporabljajo v povezavi s 

poslovno dejavnostjo. 
A2. Vrstne hiše 
A3. Tri - in večstanovanjske stavbe: 
• stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanji, 
• stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, 

oskrbovana stanovanja, 
• stanovanje, neprimerno za bivanje v stavbi z dvema 

in več stanovanji, 
• garaže v garažni hiši, pokrita in nepokrita parkirišča, 

ki se ne uporabljajo v povezavi s poslovno 
dejavnostjo. 

 

B. Stavbe, ki se uporabljajo za poslovno dejavnost: 
• nestanovanjski del stavbe, neprimeren za uporabo 
• gostinske stavbe: 

o hotelske stavbe in stavbe za kratkotrajno 
nastanitev, 

o gostilne, restavracije in točilnice, 
o garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni 

objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 
dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 

• poslovne in upravne stavbe: 
o pošte, banke, zavarovalnice, 
o druge poslovne stavbe (notar, odvetnik, pisarne, 

…), 
o garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni 

objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 
dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 

• trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti: 
o trgovske stavbe in stavbe za storitvene 

dejavnosti, 
o sejemske dvorane, razstavišča,  
o garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni 

objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 
dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 

• postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe 

• industrijske stavbe in skladišča: 
o stavbe za proizvodnjo, delavnice, klavnice, 

pivovarne, montažne hale, avtomehanične in 
podobne delavnice, 

o žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi, 
o hladilnice in specializirana skladišča, 
o pokrite in nadkrite skladiščne površine, 
o garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni 

objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 
dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 

 
C. Stavbe, ki so splošnega družbenega pomena: 
• muzeji, knjižnice, stavbe za vzgojo, izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo, 
• kulturni spomeniki, gradovi, 
• stavbe za zdravstveno oskrbo, 
• stavbe za šport, 
• stavbe javne uprave, 
• garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni 

objekti, ki se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, 
naštetimi v tej alineji. 

 
D. Stavbe za kmetijski namen, če se uporabljajo za 
kmetijsko dejavnost: 
• stavbe za rastlinsko pridelavo: rastlinjaki za vrtnine, 

okrasne rastline in podobno, 
• stavbe za rejo živali: perutninske farme, hlevi, 

svinjaki, staje, kobilarne in podobno, 
• stavbe za spravilo pridelka: kmetijski silosi, kašče, 

kleti, vinske kleti, zidanice, seniki, skednji, kozolci, 
koruznjaki in podobno, 

• sirarne, sušilnice sadja in podobno, 
• stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in 

mehanizacije, 
• garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni 

objekti, ki se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, 
naštetimi v tej alineji. 

 
(2) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se 
glede na lego ovrednoti s točkami po naslednji tabeli: 
 

Namen Skupina 
1. 2. 

A1 65 35 
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A2 55 30 
A3 60 30 
B 400 300 
C 350 200 
D 55 30 

 
(3) Stanovanjski in poslovni namen se odmerita tudi za 
druge stavbe, ki niso uvrščene v nobeno od skupin iz 
prvega odstavka tega člena, če se ugotovi, da se del 
stavbe uporablja za stanovanjski ali poslovni namen. V 
tem primeru se določijo točke glede na ugotovljen 
namen uporabe iz tabele iz drugega odstavka tega 
člena. 
  

9. člen 
(lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča) 

Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se 
vrednoti na naslednji način: 

Namembnost 
zemljišča 

Skupina 
1. 2. 

Nezazidano stavbno 
zemljišče 

40 25 

 
10. člen 

(izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka) 
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega 
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s 
pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, kar 
je posledica ugodne lokacije stavbnega zemljišča glede 
na možnost ustvarjanja dohodka ter obremenitve 
gospodarske javne infrastrukture zaradi intenzivnejše 
rabe komunalnih in drugih objektov in naprav. 
 
Vrsta objekta Skupina 

1. 
Pošta, banka, zavarovalnica 200 
Nakupovalni center, prodajalna 300 
Industrijski del stavbe 170 
Skladišča 100 

 
V.  Odmera nadomestila 
 

11. člen 
(določitev višine nadomestila) 

(1) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna 
zemljišča se določi kot vsota točk, dobljenih iz 7., 8. in 
10. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino 
zazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino točke 
za odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča. 
Zunanje poslovne površine se pomnožijo še s faktorjem 
0,3. 
(2) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna 
zemljišča se določi kot število točk, dobljenih iz 7. in 9. 
člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino 
nezazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino 
točke za odmero nadomestila za nezazidana stavbna 
zemljišča. 

12. člen 
(vrednost točke) 

(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2018 znaša 0,002208 
EUR/m2. 
(2) Občinski svet lahko vrednost točke za posamezno 
leto določi sklepom brez spremembe tega odloka. 
Občinski svet lahko s sklepom določi, da se vrednost 
točke uporablja od sprejetja sklepa naprej za vsa 
nadaljnja leta do sprejema novega sklepa.  

 
(3) Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim 
sklepom župana letno revalorizira s količnikom, 
ugotovljenim na podlagi indeksa rasti cen življenjskih 
potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, za 
obdobje prvih deset mesecev pred letom za katero se 
nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena. 
 

13. člen 
(zavezanec) 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano 
stavbno zemljišče je lastnik zemljišča ali najemnik dela 
stavbe. 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano 
stavbno zemljišče je njegov lastnik oziroma imetnik 
stavbne pravice, če je le-ta vzpostavljena na zemljiški 
parceli. 
 

14. člen 
(prijava nadomestila) 

Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan občinski 
upravi sporočiti vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale 
na odmero nadomestila v roku petnajstih dni po nastanku 
spremembe. V kolikor zavezanec tega ne sporoči, 
občinska uprava sama pridobi podatke iz ustreznih 
evidenc in jih uskladi skladno s predpisi s področja o 
evidentiranju nepremičnin. 
 
VI.  Oprostitve plačila nadomestila 
 

15. člen 
(oprostitve plačila nadomestila) 

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 
plačuje:  
• za zazidana stavbna zemljišča, katera se 

neposredno uporabljajo za potrebe obrambe in 
zaščite RS, 

• za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja 
diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih 
stanuje njihovo osebje, 

• za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, 
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje 
njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu 
drugače določeno, 

• za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za 
svojo versko dejavnost. 

(2) Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na 
lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil 
novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, 
dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v 
ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali 
neposredno plačal stroške komunalnega prispevka. 
Petletna oprostitev začne teči od dneva vselitve v 
stanovanje ali stanovanjsko hišo. 

 
VII.  Kazenske določbe 
 

16. člen 
(denarne kazni za prekrške) 

(1) Z denarno kaznijo 850 € se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če: 
• ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila 

po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na 
odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po 
nastanku obveznosti oziroma sprememb; 

• na poziv pristojnega občinskega organa v roku 30 
dni od poziva ne posreduje točnih podatkov, ki 
omogočajo odmero nadomestila; 

• prijavi lažne podatke ali prikriva podatke, ki so 
potrebni za izračun nadomestila. 
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(2) Z denarno kaznijo do 250 € se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo do 450 € se kaznuje samostojni 
podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo do 150 € se kaznuje fizična oseba, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

 
VIII.  Prehodna in končna določba 
 

17. člen 
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 71/1998, 64/1999, 101/2000, 
109/2003, 119/2005). 
(2) Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila 
za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi 
takrat veljavnega odloka. 

 
18. člen 

(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 1. 
januarja 2018. 
 
Številka: 007-0004/2017-3  
Mirna, dne 20. 12. 2017   
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
OBČINA MISLINJA 

 
1217. Letni program športa Občine Mislinja za leto 

2018 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, štev. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009 
in 51/2010), 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
štev. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa 
v RS za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, štev. 
26/14), 7. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja 
(Uradni list RS, št. 77/2009), je občinski svet Občine 
Mislinja na 21. redni seji, dne 14. 12. 2017 sprejel 
 

Letni program 
Športa občine mislinja za leto 2018 

 
1. člen 

Letni program športa Občine Mislinja za leto 2018 
zagotavlja, da bo Občina Mislinja iz občinskega 
proračuna za leto 2018 izvajalcem športnih programov 
namenila sredstva v višini 57.563,00 € in 12.960,00 € za 
izvajanje investicij na področju športa. 

Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim 
športnim društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega 
razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v 
skladu z nacionalnim programom športa in v interesu 
občine. 
 

2. člen 
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v 
nadaljevanju: nacionalni program) in Pravilnikom o 
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Mislinja (v nadaljevanju: pravilnik) obsega 

Letni program športa v Občini Mislinja (v nadaljevanju: 
letni program športa) naslednje vsebine: 
 
1.0. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, 
MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO 
UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA 
PROGRAMA: 
Vrednost programa: 40.435,88  EUR 
 
1.1.  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
1.1.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
1.3.  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 
1.4.  Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
1.5.  Interesna športna vzgoja mladine 
1.6.  Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport 
1.7.  Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
1.8.  Interesna športna dejavnost študentov 
 
2.0.  ŠPORTNA REKREACIJA - Vrednost programa: 
6.438,68  EUR 
 
3.0.  KAKOVOSTNI ŠPORT - Vrednost programa: 
3.104,36  EUR 
 
4.0.  VRHUNSKI ŠPORT - Vrednost programa:  919,81  
EUR 
 
5.0.  ŠPORT INVALIDOV - Vrednost programa: 689,86  
EUR 
 
6.0. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN 
SPOPOLNJEVANJE  STROKOVNIH KADROV TER 
ŠPORTNE PRIREDITVE  - Vrednost programa: 
2.874,41  EUR 
 
Iz tega zneska se pod pogoji iz sprejetega Pravilnika o 
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v občini Mislinja sofinancirajo: 
6.1. Izobraževanje, usposabljanje in  izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov; 
6.2. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, 
meritve, analize in svetovanja; 
6.3.  Založniška dejavnost; 
6.4.  Mednarodne, državne, medobčinske , občinske in 
druge športne prireditve; 
6.5.  Informacijski sistem na področju športa. 
 
7.0  SREDSTVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV  - 3.100,00 EUR 
 
8.0  SREDSTVA ZA INVESTICIJE V ŠPORTNE 
OBJEKTE – 12.960 EUR 
 

3. člen 
Na osnovi sprejetega letnega programa športa ter 

pravilnika, bo objavljen javni razpis za sofinanciranje 
programov športa za leto 2018. 

Sredstva za sofinanciranje programov športa se 
razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa 
ter vrednotenja prispelih programov športa v skladu z 
merili in kriteriji določenimi v pravilniku. 
 

4. člen 
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s 
programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za 
posamezni program pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje 
iz sprejetega Pravilnika. 
Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci 
programov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z 
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merili za vrednotenje programov športa, ki so določena v 
pravilniku. 
 

5. člen 
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v 
celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni 
mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, 
lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, 
spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme 
odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene. 
Prerazporeditev teh sredstev predstavlja sočasno tudi 
spremembo letnega programa športa. 
 

6. člen 
Letni program športa začne veljati naslednji dan po 

sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo 
razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje 
programov športa v Občini Mislinja v letu 2018. 

Ta letni program športa se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka:  671-06/2017 
Datum: 14. 12. 2017 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
1218. Sklep o spremembah Sklepa o najemnini 

grobov in uporabi mrliške vežice 
 
Na podlagi 14. člena Odloka o pokopališkem redu v 
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96 in 75/97) in 17. 
člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 16/10 in 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/16 in 61/16), 
je Občinski svet Občine Mislinja na 21. seji dne 14. 12. 
2017 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBAH SKLEPA O NAJEMNINI GROBOV IN 

UPORABI MRLIŠKE VEŽICE 
 

I. 
V Sklepu o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice, ki 
je bil sprejet na 26. seji občinskega sveta dne 7. 1. 2010 
(Uradni list RS, št. 3/2010), se v točki »1. Najemnina za 
grobni prostor znaša«, spremenijo cene najema grobov: 
 
1. Najemnina za grobni prostor znaša: 

Vrsta groba Cena najema grobov/EUR 
Enojni 14,00 
Dvojni 22,00 
Trojni 35,00 
Žarni 10,00 

 
V ceno je vključen davek na dodano vrednost. 
 

II. 
Ostale določbe tega sklepa ostanejo nespremenjene. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2018 
dalje. 
 
Številka: 007-02/2015 
Datum: 14. 12. 2017 
 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
1219. Sklep o valorizaciji povprečnih stroškov 

komunalne opreme za objekte na območju 
Občine Mislinja 

 
Na podlagi  108. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 108/09, 57/12 
in109/12), 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 
5/12, 27/16 in 61/16), 5. člena Odloka  o povprečni 
gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in 
plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja 
(Uradni list RS, št. 35/97 in 37/98, je Občinski svet 
Mislinja na 21. seji sveta, dne 14. 12.  2017 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O VALORIZACIJI POVPREČNIH STROŠKOV 

KOMUNALNE OPREME ZA OBJEKTE NA OBMOČJU 
OBČINE MISLINJA 

 
I. 

Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2018 na 
območju Občine Mislinja se  določijo v znesku 130,36 
EUR na m2 stavbišča. 
 

II. 
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča 
za posamezno komunalno opremo znašajo: 
 
iIndividualna raba: 
 EUR/ m2 delež 

Kanalizacijsko omrežje 20,87 (16 %) 

vodovodno omrežje 13,04 (10 %) 

električno omrežje 13,04 (10 %) 

telefonsko omrežje   5,20 (4 %) 

     SKUPAJ: 52,15 (40 %) 

kolektivna raba: 
 EUR/ m2 delež 

makadamska cesta 39,11 (30 %) 

asfaltna prevleka 13,04 (10 %) 

meteorna kanalizacija 15,62 (12 %) 

javna razsvetljava 10,44 (8 %) 

     SKUPAJ: 78,21 (60 %) 

 
III. 

Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata 
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev 
v posamezna območja v občini in namembnost objekta 
tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor. 
 
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta: 
 
KL = 0,75 za I. območje 
KL = 0,50 za II. območje 
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KL = 0,25 za III. območje 
 
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta: 
 
KN = 1,00 za počitniške hiše, 
KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte, 
KN = 0,40 za stanovanjske objekte, 
KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in 
KN = 0,20 za garaže in športne objekte. 
 
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se 
upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je 
mogoče objekt priključiti oz. jo uporabljati pod normalnimi 
pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom. 
 

IV. 
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega 
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila 
zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na 
območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se 
valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po 
tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za 
tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal. 
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne 
infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za 
priključitev objekta na komunalno infrastrukturo. 
 

V. 
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oz. 

stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se 
urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo  na 
osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje. 

Pri  odmeri komunalnega prispevka za priključitev na 
javno kanalizacijo se upošteva Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko 
infrastrukturo v Občini Mislinja (Uradni list RS št. 106/08 
in 77/2009). 

Pri izračunu komunalnega prispevka za priključite na 
javni vodovod  se upošteva Sklep o določitvi 
sofinanciranja uporabnikov za priključitev na javni 
vodovod (Uradni list RS, št. 27/99) 
 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2018 
dalje.  
 
Številka: 350-15/2017 
Datum:  14. 12. 2017 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
1220. Sklep o valorizaciji povprečnih stroškov 

komunalne opreme poslovnih nepokritih 
površin na območju Občine Mislinja 

 
Na podlagi  108. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 108/09, 57/12 
in109/12) 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 
27/16 in 61/16), 5. člena Odloka  o povprečni gradbeni 
ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu 
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje 
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 

35/97 in 37/98),  je Občinski svet Mislinja na 21. seji 
sveta, dne 14. 12. 2017  sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O VALORIZACIJI POVPREČNIH STROŠKOV 

KOMUNALNE OPREME POSLOVNIH NEPOKRITIH 
POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE MISLINJA 

 
I. 

Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2018 na 
območju Občine Mislinja se  določijo v znesku  18,58 
EUR na m2  urejenih površin, ki se funkcionalno 
uporabljajo za gospodarsko dejavnost (parkirišča, odprta 
skladišča, gostinski vrtovi in druge urejene nepokrite 
površine)  ter površine za športno in rekreativno 
dejavnost (igrišča) 
 

II. 
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite 
poslovne površine za posamezno komunalno opremo 
znašajo: 
 
individualna raba: 
 EUR/m2 delež 

kanalizacijsko omrežje 2,79 (15%) 

vodovodno omrežje 2,79 (15%) 

električno omrežje 1,85 (10%) 

     SKUPAJ: 7,43 (40%) 

 
kolektivna raba: 
 EUR/m2 delež 

makadamska cesta 5,57 (30 %) 

asfaltna prevleka 1,86 (10 %) 

meteorna kanalizacija 2,22 (12 %) 

javna razsvetljava 1,50 (8 %) 

     SKUPAJ: 11,15 (60 %) 

 
III. 

Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata 
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev 
v posamezna območja v občini in namembnost objekta 
tako, da se upošteva ustrezen korekcijski faktor. 
 
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta: 
 
KL = 0,75 za I. območje 
KL = 0,50 za II. območje 
KL = 0,25 za III. območje 
 
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta: 
KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost, 
KN = 0,20 za  športno in rekreativno dejavnost. 
 
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se 
upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je 
mogoče objekt priključiti oz. jo uporabljati pod normalnimi 
pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom. 
 

IV. 
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega 
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila 
zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na 
območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se 
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valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po 
tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za 
tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal. 
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne 
infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljavcem 
za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo. 
 

V. 
Pri  odmeri komunalnega prispevka za priključitev na 

javno kanalizacijo se upošteva Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko 
infrastrukturo v Občini Mislinja (Uradni list RS št. 106/80 
in 77/09). 

Pri izračunu komunalnega prispevka za priključite na 
javni vodovod  se upošteva Sklep o določitvi 
sofinanciranja uporabnikov za priključitev na javni 
vodovod (Uradni list RS, št. 27/99) 
   

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2018 
dalje.  
 
Številka:  350-14/2017 
Datum: 14. 12. 2017 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
OBČINA NAKLO 

 
1221. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih 

zemljišč v Občini Naklo 
 
Peta točka prvega odstavka 179. člena in 180. člen 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 
8/2003 – popr., 58/2003 – ZZK-1, 33/2007 – ZPNačrt, 
108/2009 – ZGO-1C in 80/2010 – ZUPUDPP in 61/17 – 
ZUreP-2), prva alineja 56. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/1997, 67/2002 – ZV-1, 
110/2002 – ZUreP-1 in 110/2002 – ZGO-1), prva in tretja 
alineja 41. člena ter 58. do 63. člen Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/1984, 32/1985 – popr., 
33/1989, Uradni list RS, št. 24/1992 – odl. US, 44/1997 – 
ZSZ, 101/2013 – ZDavNepr in 22/2014 - odl. US), 218., 
218.ado 218.d člen Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/2005 – popr., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 
111/2005 – odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010 – 
ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 – 
ZDavNepr, 110/2013 in 19/2015, 61/17 – GZ in 66/17 – 
odl. US), 59. člen Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16, 33/17 in 59/17), 3. in 17. člen Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. 
US in 92/2014 – odl. US, 32/2016, 15/17 – odl. US) ter 5. 
in 12. člen Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 
28/2015) je Občinski svet Občine Naklo na 19. redni seji 
dne 13.12.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ V OBČINI NAKLO 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Na območju Občine Naklo se za uporabo stavbnega 
zemljišča na območjih, določenih s tem odlokom, plačuje 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljevanju: nadomestilo). Nadomestilo se plačuje od 
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot 
določa ta odlok. 
 

2. člen 
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo 
tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z 
zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki 
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista 
zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega 
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in 
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture.  
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, 
se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče 
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji 
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, 
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se 
šteje za nezazidano stavbno zemljišče. 
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo 
tudi površine zemljišč, ki so s prostorskim planom 
namenjena za graditev objektov in na katerih se nahajajo 
površine spremljevalnega poslovnega namena, določane 
v četrtem odstavku 11. člena tega odloka.  
 

3. člen 
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku 
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim 
prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna 
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso 
namenjene za potrebe javnega zdravstva, javnega 
socialnega in javnega otroškega varstva, javnega 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je 
na njih dopustna gradnja objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni 
za potrebe javnega zdravstva, javnega socialnega in 
javnega otroškega varstva, javnega šolstva, kulture, 
znanosti, športa in javne uprave. 
 
II.  Območja, kjer se plačuje nadomestilo 
 

4. člen 
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo:  
I. območje: naselja Naklo, Pivka, Podbrezje – Gača, 
Podreber – obstoječi stanovanjski del in območje asfaltne 
baze, industrijska cona Naklo, Strahinj, Spodnje Duplje, 
Zgornje Duplje, Cegelnica in Malo Naklo 
II. območje: naselje Podbrezje  
III. območje: naselja Zadraga, Bistrica, Žeje, Okroglo, 
Polica  
IV. območje: naselje Gobovce.  
Vsa ostala stavbna zemljišča, ki jih navedena območja 
ne vključujejo, imajo pa možnost priključitve na 
vodovodno in električno omrežje ter ustrezajo ostalim 
pogojem in kriterijem za plačevanje nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku, se uvrstijo v 
najbližje ležeče območje. 
 

5. člen 
Podrobneje so meje območij iz 4. člena tega odloka 
razvidne iz posebej pripravljenih grafičnih prilog, ki so 
sestavni del tega odloka. Navedena dokumentacija je na 
vpogled na občinski upravi Občine Naklo in v elektronski 
obliki v prostorskem informacijskem sistemu Občine 
Naklo. 
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II. Merila za določitev višine nadomestila 
 

6. člen 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega 

zemljišča se določi po naslednjih merilih:  
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi 

objekti in napravami individualne rabe:  
1. Javno električno omrežje: 15 točk  
2. Javno vodovodno omrežje: 30 točk  
3. Javno kanalizacijsko omrežje: 20 točk  
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi 

objekti in napravami skupne rabe:  
1. Makadamska cesta: 10 točk  
2. Asfaltna cesta: 30 točk  
3. Javna razsvetljava: 10 točk.  
Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča s 

komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne 
rabe in skupne rabe se upošteva priključenost oziroma 
možnosti priključka na te objekte in naprave. Šteje se, da 
ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno 
električno omrežje, če je omrežje, na katerega se je 
možno priključiti, oddaljeno od najbližje parcelne meje 
predmetnega stavbnega zemljišča največ 100 m in 
obstaja tudi dejanska možnost priključitve. Šteje se, da je 
zagotovljena možnost priključitve na javno vodovodno 
omrežje, kadar so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa 
občinski Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Naklo. Šteje se, da je zagotovljena možnost priključitve 
na javno kanalizacijsko omrežje, kadar so za to izpolnjeni 
pogoji, ki jih določa občinski Odlok o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na 
območju Občine Naklo, kolikor ni dovoljena gradnja 
greznic ali malih čistilnih naprav. 
 

7. člen 
Po namembnosti rabe stavbnega zemljišča se stavbna 

zemljišča po tem odloku razvrstijo v tri skupine:  
1. za stanovanjski namen,  
2. za poslovni namen in  
3. za spremljevalni poslovni namen.  
Za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo 

stanovanja v eno ali večstanovanjskih, objektih in drugih 
objektih, namenjena stalnemu ali občasnemu prebivanju, 
kamor se prištevajo tudi počitniški objekti.  

Nadomestilo za opuščeni objekt stanovanjskega 
namena se plačuje enako kot za objekt stanovanjskega 
namena, ki je v uporabi.  

Za poslovni namen se štejejo vsi objekti, ki so 
namenjeni opravljanju kakršnekoli trgovske, storitvene, 
poslovne, proizvodne, gospodarske dejavnosti ali 
kakršnekoli druge pridobitne dejavnosti.  

Nadomestilo za objekte poslovnega namena, ki se ne 
uporabljajo več za poslovni namen, se obračuna glede 
na dejansko rabo objekta.  

Nadomestilo za opuščene objekte poslovnega namena 
se plačuje enako kot za objekte poslovnega namena, ki 
so v uporabi, pri čemer se pri izračunu upošteva 
dejavnost poslovnega namena, ki se je pred opustitvijo 
uporabe zadnja opravljala v objektu.  

Za poslovni namen se štejejo tudi naslednje kmetijske 
površine in objekti, ki se nahajajo na zemljiščih, ki so s 
prostorskim planom namenjena za graditev objektov:     
• gnojišča (pokrita in nepokrita),  
• skladišča za gnojevko in gnojnico,  
• kozolci,  
• čebelnjaki,  
• silosi (pokriti in nepokriti) in  
• rastlinjaki.  
Za spremljevalni poslovni namen se štejejo vse 

spremljevalne površine, navedene v četrtem odstavku 
11. člena tega odloka, ki se uporabljajo za izvajanje 
pridobitne dejavnosti.  

Nadomestilo za površine in objekte spremljevalnega 
poslovnega namena, ki se ne uporabljajo več, se plačuje 
enako kot za površine in objekte spremljevalnega 
poslovnega namena, ki so v uporabi, pri čemer se pri 
izračunu upošteva dejavnost spremljevalnega 
poslovnega namena, ki se je pred opustitvijo uporabe 
zadnja opravljala v objektu. 
 

8. člen 
Glede na lego in namembnost se stavbna zemljišča 

točkujejo z naslednjim številom točk:  
Stanovanjski namen:  
I. območje: 40 točk  
II. območje: 30 točk  
III. območje: 25 točk  
IV. območje: 10 točk.  
Poslovni namen, določen po Standardni klasifikaciji 

dejavnosti SKD 2008: 

 
+-------+------------------------+------------------------------+ 
|  Zap. |   Poslovna dejavnost   |            Območje           | 
|  št.  |                        +-------+-------+-------+------+ 
|       |                        |   I   |   II  |  III  |  IV  | 
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+ 
|       |Rudarstvo               |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja tobačnih    |       |       |       |      | 
|       |izdelkov                |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja koksa in    |       |       |       |      | 
|       |naftnih derivatov       |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja kemikalij,  |       |       |       |      | 
|       |kemičnih izdelkov       |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja             |       |       |       |      | 
|       |farmacevtskih surovin   |       |       |       |      | 
|       |in preparatov           |       |       |       |      | 
|   I.  |Proizvodnja izdelkov iz |  1200 |  1000 |  900  |  600 | 
|       |gume in plastičnih mas  |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja kovin       |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja kovinskih   |       |       |       |      | 
|       |izdelkov, razen strojev |       |       |       |      | 
|       |in naprav               |       |       |       |      | 
|       |Oskrba z vodo, ravnanje |       |       |       |      | 
|       |z odplakami in odpadki, |       |       |       |      | 
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|       |saniranje okolja        |       |       |       |      | 
|       |Gradnja stavb           |       |       |       |      | 
|       |Gradnja inženirskih     |       |       |       |      | 
|       |objektov                |       |       |       |      | 
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+ 
|       |Proizvodnja nekovinskih |       |       |       |      | 
|       |mineralnih izdelkov     |       |       |       |      | 
|       |Oskrba z električno     |       |       |       |      | 
|       |energijo, plinom in     |       |       |       |      | 
|       |paro                    |       |       |       |      | 
|       |Posredništvo in         |       |       |       |      | 
|       |trgovina na debelo,     |       |       |       |      | 
|       |razen z motornimi       |       |       |       |      | 
|       |vozili                  |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja             |       |       |       |      | 
|       |računalnikov,           |       |       |       |      | 
|       |elektronskih in         |       |       |       |      | 
|       |optičnih izdelkov       |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja električnih |       |       |       |      | 
|       |naprav                  |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja drugih      |       |       |       |      | 
|       |strojev in naprav       |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja motornih    |       |       |       |      | 
|       |vozil, prikolic in      |       |       |       |      | 
|       |polprikolic             |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja drugih      |       |       |       |      | 
|       |vozil in plovil         |       |       |       |      | 
|       |Kopenski promet,        |       |       |       |      | 
|       |cevovodni transport     |       |       |       |      | 
|       |Vodni promet, zračni    |       |       |       |      | 
|       |promet                  |       |       |       |      | 
|       |Skladiščenje in         |       |       |       |      | 
|       |spremljajoče prometne   |       |       |       |      | 
|       |dejavnosti              |       |       |       |      | 
|       |Kmetijstvo in lov,      |       |       |       |      | 
|       |gozdarstvo, ribištvo    |       |       |       |      | 
|       |Gostinstvo              |       |       |       |      | 
|  II.  |Trgovina z motornimi    |  1000 |  900  |  800  |  400 | 
|       |vozili in popravila     |       |       |       |      | 
|       |motornih vozil          |       |       |       |      | 
|       |Trgovina na drobno,     |       |       |       |      | 
|       |razen z motornimi       |       |       |       |      | 
|       |vozili                  |       |       |       |      | 
|       |Poštna in kurirska      |       |       |       |      | 
|       |dejavnost               |       |       |       |      | 
|       |Specializirana gradbena |       |       |       |      | 
|       |dela                    |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja živil       |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja pijač       |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja tekstilij   |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja oblačil     |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja usnja,      |       |       |       |      | 
|       |usnjenih in sorodnih    |       |       |       |      | 
|       |izdelkov                |       |       |       |      | 
|       |Obdelava in predelava   |       |       |       |      | 
|       |lesa, proizvodnja       |       |       |       |      | 
|       |izdelkov iz lesa,       |       |       |       |      | 
|       |plute, slame in protja, |       |       |       |      | 
|       |razen pohištva          |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja papirja in  |       |       |       |      | 
|       |izdelkov iz papirja     |       |       |       |      | 
|       |Tiskarstvo in           |       |       |       |      | 
|       |razmnoževanje posnetih  |       |       |       |      | 
|       |nosilcev zapisa         |       |       |       |      | 
|       |Proizvodnja pohištva    |       |       |       |      | 
|       |Druge raznovrstne       |       |       |       |      | 
|       |predelovalne dejavnosti |       |       |       |      | 
|       |Popravila in montaža    |       |       |       |      | 
|       |strojev in naprav       |       |       |       |      | 
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+ 
|       |Informacijske in        |       |       |       |      | 
|       |komunikacijske          |       |       |       |      | 
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|       |dejavnosti              |       |       |       |      | 
|       |Finančne in             |       |       |       |      | 
|       |zavarovalniške          |       |       |       |      | 
|       |dejavnosti              |       |       |       |      | 
|       |Poslovanje z            |       |       |       |      | 
|       |nepremičninami          |       |       |       |      | 
|       |Strokovne, znanstvene   |       |       |       |      | 
|       |in tehnične dejavnosti  |       |       |       |      | 
|       |Druge raznovrstne       |       |       |       |      | 
|       |poslovne dejavnosti     |       |       |       |      | 
|       |Dejavnost javne uprave  |       |       |       |      | 
|       |in obrambe, dejavnost   |       |       |       |      | 
|       |obvezne socialne        |       |       |       |      | 
|       |varnosti                |       |       |       |      | 
|  III. |Izobraževanje           |  900  |  800  |  700  |  300 | 
|       |Zdravstvo in socialno   |       |       |       |      | 
|       |varstvo                 |       |       |       |      | 
|       |Kulturne, razvedrilne   |       |       |       |      | 
|       |in rekreacijske         |       |       |       |      | 
|       |dejavnosti              |       |       |       |      | 
|       |Druge dejavnosti        |       |       |       |      | 
|       |Dejavnost gospodinjstev |       |       |       |      | 
|       |z zaposlenim hišnim     |       |       |       |      | 
|       |osebjem, proizvodnja za |       |       |       |      | 
|       |lastno rabo             |       |       |       |      | 
|       |Dejavnost               |       |       |       |      | 
|       |eksteritorialnih        |       |       |       |      | 
|       |organizacij in teles    |       |       |       |      | 
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+ 
 

Spremljevalni poslovni namen se ovrednoti z enakim številom točk kot poslovni namen, pri čemer se za navedene površine 
plačuje 30% vrednosti nadomestila poslovnega namena zazidanih stavbnih zemljišč. 

 
9. člen 

 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih: 

+-----------------------------------+---------------------------+ 
|           Namenska raba           |          Območje          | 
|                                   +------+------+------+------+ 
|                                   |  I   |  II  | III  |  IV  | 
+-----+-----------------------------+------+------+------+------+ 
|S    |območja stanovanj, ki so     |      |      |      |      | 
|     |pretežno namenjena bivanju s |      |      |      |      | 
|     |spremljajočimi dejavnostmi   |      |      |      |      | 
|     |                             |      |      |      |      | 
|A    |površine razpršene           |  50  |  35  |  30  |  12  | 
|     |poselitve, kot avtohtoni     |      |      |      |      | 
|     |poselitveni vzorec v         |      |      |      |      | 
|     |krajini, nizke gostote       |      |      |      |      | 
|     |pozidave, s pojavi samotnih  |      |      |      |      | 
|     |kmetij, zaselkov,            |      |      |      |      | 
|     |razdrobljenih, razpršenih,   |      |      |      |      | 
|     |raztresenih, razpostavljenih |      |      |      |      | 
|     |in razloženih naselij ter    |      |      |      |      | 
|     |drugih oblik strnjenih       |      |      |      |      | 
|     |manjših naselij              |      |      |      |      | 
+-----+-----------------------------+------+------+------+------+ 
|I    |območja proizvodnih          |      |      |      |      | 
|     |dejavnosti, ki so pretežno   |      |      |      |      | 
|     |namenjena industrijskim,     |      |      |      |      | 
|     |proizvodnim in spremljajočim |  45  |  35  |  30  |  15  | 
|     |storitvenim in servisnim     |      |      |      |      | 
|     |dejavnostim – območja brez   |      |      |      |      | 
|     |veljavnega OPPN              |      |      |      |      | 
+-----+-----------------------------+------+------+------+------+ 
|I    |območja proizvodnih          |      |      |      |      | 
|     |dejavnosti, ki so pretežno   |      |      |      |      | 
|     |namenjena industrijskim,     |      |      |      |      | 
|     |proizvodnim in spremljajočim |      |      |      |      | 
|     |storitvenim in servisnim     |      |      |      |      | 
|     |dejavnostim – območja        |      |      |      |      | 
|     |veljavnih OPPN               |      |      |      |      | 
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|     |                             |  80  |  50  |  40  |  20  | 
|E    |območja energetske           |      |      |      |      | 
|     |infrastrukture, ki so        |      |      |      |      | 
|     |namenjena za izvajanje       |      |      |      |      | 
|     |dejavnosti gospodarskih      |      |      |      |      | 
|     |služb s področja energetike  |      |      |      |      | 
+-----------------------------------+------+------+------+------+ 
|Ostala namenska raba stavbnih      |  50  |  35  |  30  |  12  | 
|zemljišč                           |      |      |      |      | 
+-----------------------------------+------+------+------+------+ 
 
IV.  Obračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča 
 

10. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 
za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča. 
 

11. člen 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega 

zemljišča se plačuje od stanovanjske površine objektov 
za stalno in občasno prebivanje ter od poslovne površine 
objektov.  

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, 
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, 
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista 
tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Pri tem 
se kot čista tlorisna površina upošteva neto tlorisna 
površina vseh zaprtih prostorov objekta, razvidna iz 
uradnih evidenc.  

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom. Pri tem se kot čista tlorisna 
površina upošteva neto tlorisna površina vseh zaprtih 
prostorov objekta, ki so namenjeni izvajanju poslovne 
dejavnosti (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, 
pisarne, hodniki ipd.) in neto tlorisna površina garaž. Kot 
čista tlorisna površina se šteje tudi neto tlorisna površina 
nadstrešnic, katerih skupna neto tlorisna površina na 
območju izvajanja poslovne dejavnosti istega zavezanca, 
je večja od 50 m². Podatki se povzamejo iz uradnih 
evidenc.  

Poslovne površine so tudi spremljevalne površine, ki so 
namenjene za izvajanje poslovnih dejavnosti. To so 
gostinske terase in vrtovi, nepokrita skladišča, interna 
parkirišča in odprte delavnice na prostem, začasna 
odlagališča materiala ali odpadkov, funkcionalne 
površine kamnolomov in peskokopov, funkcionalne 
površine za obratovanje bencinskih servisov, športno-
rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in 
druge površine, namenjene izvajanju poslovne dejavnosti 
ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju 
poslovnih dejavnosti.  

Od površin iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
se nadomestilo plačuje, če je objekt zgrajen ali pa se je 
na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z 
gradnjo.  
 

12. člen 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča se plačuje, če je z izvedbenim prostorskim 
aktom določeno, da je mogoče zemljišče opredeliti kot 
samostojno gradbeno parcelo, na kateri je mogoče graditi 
stanovanjske oziroma poslovne stavbe oziroma ima to 
zemljišče dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj 
možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, 
javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko 
omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma 
malih čistilnih naprav.  Šteje se, da je zagotovljena 
možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, kadar 
so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa občinski Odlok o 

oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo. Šteje se, 
da je zagotovljena možnost priključitve na javno 
kanalizacijsko omrežje, kadar so za to izpolnjeni pogoji, 
ki jih določa občinski Odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne ter padavinske vode na območju 
Občine Naklo, kolikor ni dovoljena gradnja greznic ali 
malih čistilnih naprav. 
 

13. člen 
Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna 
zemljišča, ki jih za svojo dejavnost uporabljajo kampi, 
zunanja igrišča in druge komercialne oblike turizma ter 
rekreacije, se odmerja za število mesecev, ko objekti 
obratujejo.. Obdobje obratovanja mora Občini Naklo 
sporočiti zavezanec sam, na lastno pobudo, najkasneje 
do 31. januarja za tekoče leto. V kolikor Občina Naklo s 
strani zavezanca ne prejme podatka o obdobju 
obratovanja do 31. januarja za tekoče leto, se zavezancu 
odmeri nadomestilo za 12 mesecev.  
 
V.  Oprostitve plačevanja nadomestila 
 

14. člen 
Nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča se ne plačuje:  
• za objekte in zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe 

ljudske obrambe,  
• za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja 

diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih 
stanuje njihovo osebje,  

• za objekte mednarodnih ali meddržavnih 
organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v 
njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem 
sporazumu drugače določeno,  

• za objekte, ki jih uporabljajo verske skupnosti za 
svojo versko dejavnost,  

• poslovni prostori občinskih organov,  
• za objekte, ki jih za opravljanje dejavnosti 

uporabljajo javni zavodi, javna uprava, društva, 
humanitarne organizacije, politične stranke ter 
druge organizacije, ki opravljajo nepridobitno 
dejavnost ali se financirajo izključno iz občinskega 
proračuna in  

• za objekte, ki se uporabljajo za potrebe zdravstva, 
šolstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, 
znanosti in športa kot nepridobitne dejavnosti. 

 
15. člen 

Nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča se ne plačuje od vseh tistih nezazidanih 
stavbnih zemljišč, katerih površina je manjša od 400 m² 
oziroma od vseh tistih nezazidanih stavbnih zemljišč, 
določenih po drugem odstavku 2. člena tega odloka, ki so 
manjša od 600 m² in vseh tistih, katerih po strokovni 
oceni ni mogoče uporabiti za zidavo samostojnega 
objekta. 
 

16. člen 
Plačila nadomestila so za dobo petih let oproščeni 
občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del 
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stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko 
stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja 
stavbnega zemljišča. Pisno zahtevo za oprostitev plačila 
nadomestila iz tega člena tega odloka mora zavezanec 
predložiti na lastno pobudo, skupaj z ustreznimi dokazili 
na občinsko upravo Občine Naklo. Oprostitev plačevanja 
nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje 
oziroma v stanovanjsko hišo. 
 

17. člen 
Plačila nadomestila so delno ali v celoti oproščeni tudi 
zavezanci, ki prejemajo državno denarno pomoč po 
predpisih o socialnem varstvu. Oprostitev velja za tekoče 
leto in se uvede na zahtevo zavezanca, ki mora oddati 
vlogo z vsemi dokazili do 31. januarja tekočega leta.  
Občina Naklo lahko tudi v drugih primerih (elementarne 
ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost in 
podobno) zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila 
nadomestila, če oceni, da bi plačevanje ogrožalo 
socialno varnost zavezanca ali njegove družine. Pisno 
zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz tega 
odstavka tega člena mora zavezanec predložiti na lastno 
pobudo, skupaj z ustreznimi dokazili na občinsko upravo 
Občine Naklo.  
O oprostitvi plačila nadomestila in obdobju oprostitve iz 
tega člena tega odloka odloča občinski svet s sklepom, 
na predlog župana Občine Naklo. 
 

18. člen 
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih 
zemljišč se pri plačilu nadomestila za zazidana stavbna 
zemljišča upošteva delna ali celotna  oprostitev plačila 
nadomestila in sicer:  
1. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen, 
za poslovne dejavnosti pod zap. št. II, iz 8. člena tega 
odloka: 
• za I. območje: 15 % oprostitev, 
• za II. območje: 35 % oprostitev, 
• za III. območje: 27 % oprostitev in 
• za IV. območje: 38 % oprostitev. 

Pri tem velja posebna oprostitev za objekte in površine, 
namenjene poslovni dejavnosti kmetijstva in sicer: 
• za kmetijske objekte: 95 % oprostitev,  
• za kmetijske površine in objekte iz šestega 

odstavka 7. člena tega odloka: 100 % oprostitev, 
• za spremljevalni poslovni namen: 100 % oprostitev. 

2. Za poslovni namen in spremljevalni poslovni namen za 
poslovne dejavnosti pod zap. št. III, iz 8. člena tega 
odloka: 
• za II. območje: 25 % oprostitev,  
• za III. območje: 10 % oprostitev in 
• za IV. območje: 25 % oprostitev 

Oprostitve plačila dela ali celotne vrednosti nadomestila 
za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča so možne 
tudi v drugih primerih, če tako na predlog župana odloči 
občinski svet s sklepom.  
Oprostitve se v proračunu obravnavajo v skladu z 
veljavnimi predpisi. 
 
VI.  Določanje višine nadomestila 
 

19. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine 
Naklo za leto 2018 znaša 0,000300.  

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine 
Naklo za leto 2018 znaša 0,000140.  

Spremembo vednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo 
do konca leta za naslednje leto sprejme s sklepom 
Občinski svet Občine Naklo, na predlog župana. Kolikor 
Občinski svet Občine Naklo do konca leta za naslednje 
leto ne sprejme nove vrednosti točke, se vrednost točke s 
1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti 
cen življenjskih potrebščin, kot ga ugotovi Statistični urad 
Republike Slovenije, za obdobje dvanajstih mesecev 
pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v 
primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. 
 

20. člen 
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je 
določena kot zmnožek:  
1. Zazidano stavbno zemljišče:  
Nadomestilo = površina x točke x število mesecev x 
vrednost točke  
kjer je:  
površina = stanovanjska ali poslovna površina, 
opredeljene v 11. členu tega odloka  
točke = skupno število točk iz 6. in 8. člena tega odloka  
število mesecev = število mesecev v letu, za katere je 
zavezanec dolžan plačati nadomestilo  
vrednost točke = vrednost točke za zazidano stavbno 
zemljišče za tekoče leto, določene v 19. členu tega 
odloka.  
2. Nezazidano stavbno zemljišče:  
Nadomestilo = površina x točke x število mesecev x 
vrednost točke  
kjer je:  
površina = površina nezazidanega stavbnega zemljišča, 
opredeljene v 13. členu tega odloka  
točke = skupno število točk iz 9. člena tega odloka  
število mesecev = število mesecev v letu, za katere je 
zavezanec dolžan plačati nadomestilo  
vrednost točke = vrednost točke za nezazidano stavbno 
zemljišče za tekoče leto, določene v 19. členu tega 
odloka. 
 
VII.  Zavezanci za nadomestilo 
 

21. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča je neposredni uporabnik zemljišča oziroma 
objekta ali dela objekta, če tega ni, pa lastnik. 
 
VIII.  Plačilo nadomestila 
 

22. člen 
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, 
izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranjem in 
plačilom obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo 
stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe predpisov, ki 
urejajo davčni postopek. Odločbo o odmeri nadomestila 
izda zavezancu pristojni davčni organ. 
 

23. člen 
Zavezanci so dolžni Občini Naklo posredovati vse 

potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma 
sodelovati pri vodenju evidence, ki jo izvaja Občina 
Naklo. Zavezanci morajo prijaviti Občini Naklo tudi vse 
spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča, in 
sicer v petnajstih dneh po nastali spremembi v zvezi z 
uporabo stavbnega zemljišča. Strokovna služba Občine 
Naklo podatke v evidenci lahko v skladu predpisi, ki 
urejajo evidentiranje nepremičnin, dopolnjuje in spreminja 
tudi sama, in sicer na osnovi podatkov iz uradnih in 
drugih javno dostopnih evidenc (evidenca stavbnih 
zemljišč, zemljiški kataster, kataster stavb, poslovni 
register, centralni register prebivalstva, register 
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nepremičnin ...) ter na osnovi ugotovitvenega postopka, v 
skladu z 218.c in 218.č členom Zakona o graditvi 
objektov. Če podatki iz uradnih evidenc niso dostopni, je 
zavezanec dolžan na poziv občinske uprave Občine 
Naklo v roku 15 dni od prejema poziva posedovati 
verodostojne podatke, ki omogočajo odmero 
nadomestila.  

Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima 
zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v 15 dneh po 
spremembi, pravico zahtevati, da se odločba spremeni 
tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu 
zavezancu določi ustrezen znesek nadomestila. 
Ostale spremembe podatkov, ki nastanejo med letom, se 
upoštevajo od 1. januarja naslednjega leta, če so na 
način in v roku, ki ga določa ta odlok, priglašene pri 
občinski upravi Občine Naklo.  
 
IX.  Nadzor 
 

24. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja 
pristojna inšpekcija Občine Naklo. 
 
X.  Kazenske določbe 
 

25. člen 
Z globo 1.100 EUR se za prekršek sankcionira pravna 

oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne 
poda prijave za odmero nadomestila oziroma podatkov v 
skladu s 23. členom tega odloka ali če v prijavi navede 
neresnične podatke.  

Z globo 750 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.  

Z globo 500 EUR se sankcionira samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.  

Z globo 350 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena.  

Z globo 200 EUR pa se sankcionira fizična oseba, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 
XI.  Prehodne in končne določbe 
 

26. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začne s 1.1.2018. 
 

27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) 
 
Številka. 422-0039/2017-3  
Datum. 13.12.2017 
 

 Občina Naklo 
 Marko Mravlja, župan 

 
 

OBČINA NAZARJE 
 

1222. Statut Občine Nazarje 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 

51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) je Občinski 
svet Občine  Nazarje na svoji 25.  redni seji dne 
14.12.2017 sprejel 
 

STATUT 
 OBČINE NAZARJE 

 
1. člen 

(vsebina statuta) 
(1) Ta statut ureja: 
1 Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in njihov 
status ter uresničevanje lokalne samouprave v občini; 
2 Naloge občine in njenih ožjih delov; 
3 Organizacijo občine: 
3.1 Občinski svet, 
3.2 Župana, 
3.3 Nadzorni odbor občine, 
3.4 Druge organe občine; 
4 Ožje dele občine; 
5 Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v 
občini: 
5.1 Zbor občanov, 
5.2 Referendum o splošnem aktu občine, 
5.3 Svetovalni referendum, 
5.4 Ljudsko iniciativo; 
6 Občinske javne službe; 
7 Sodelovanje občine z drugimi občinami; 
8 Premoženje in financiranje občine; 
9 Splošne in posamične akte občine in druge določbe, 
pomembne za delovanje občine. 
(2) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 
1 Status občine, ustanovitev ožjih delov občine 

in njihov status ter uresničevanje lokalne 
samouprave v občini 

 
2. člen 

(območje, ime in sedež občine) 
(1) Občina Nazarje (v nadaljevanju: občina) je 
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom 
na območju naslednjih naselij: 

1. Brdo, 
2. Čreta pri Kokarjah, 
3. Dobletina, 
4. Kokarje,  
5. Lačja vas,  
6. Nazarje, 
7. Potok, 
8. Prihova, 
9. Pusto Polje, 
10. Rovt pod Menino, 
11. Spodnje Kraše, 
12. Šmartno ob Dreti, 
13. Volog, 
14. Zavodice, 
15. Žlabor. 

(2) Sedež občine je v Nazarjah, Savinjska cesta 4, 
Nazarje. 
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico 
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja. 
(4) Občino predstavlja in zastopa župan oziroma županja 
(v nadaljnjem besedilu: župan). 
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z 
zakonom po postopku, ki ga določa zakon. 
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z 
zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 
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3. člen 
(naloge občine) 

(1) Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja 
in opravlja naloge, določene v zakonu ter naloge, 
določene s predpisi občine. 
(2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja 
posamezne naloge iz državne pristojnosti. Za opravljanje 
nalog iz državne pristojnosti mora država občini 
zagotoviti potrebna sredstva. 
 

4. člen 
(uradno glasilo občine) 

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti 
objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo 
veljati petnajsti dan po objavi, če ni  v njih drugače 
določeno. 
(2) V Uradnem glasilu slovenskih občin se objavljajo tudi 
drugi akti, za katere tako določi občinski svet. 
 

5. člen 
(uresničevanje lokalne samouprave) 

(1) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) 
odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko župana 
in občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri 
sprejemanju odločitev občinskih organov na zborih 
občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo. 
(2) Občani kot posamezniki in njihove organizacije 
sodelujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, 
proračunov in drugih splošnih aktov občine z dajanjem 
predlogov, pripomb in mnenj v javni razpravi na način in v 
rokih, ki jih določi župan. Javna razprava o posameznem 
predlogu ne sme trajati manj kot trideset (30) dni.   
(3) Na podlagi odločitve organov občine se v posamezne 
oblike odločanja in v javno razpravo vključijo tudi osebe, 
ki imajo v občini začasno prebivališče, na podlagi zakona 
pa tudi osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine. 
 

6. člen 
(grb, zastava in praznik občine) 

(1) Občina Nazarje ima svoj grb in zastavo, in sicer: 
• grb občine Nazarje je razdeljen na dve polji. V 

zgornjem delu predstavlja grad Vrbovec, tri smreke 
v spodnjem delu grba ponazarjajo tri krajevne 
skupnosti - Nazarje, Šmartno ob Dreti in Kokarje.  

• zastava občine je  zelena z belim sredinskim delom, 
na katerem so tri zelene smreke, ki predstavljajo tri 
krajevne skupnosti: Nazarje, Šmartno ob Dreti in 
Kokarje.  

(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v 
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina 
Nazarje, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa naziv 
organa občine - Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; 
Občinska uprava, Občinska volilna komisija. V sredini 
žiga je grb občine. 
(3) Obliko, vsebino in uporabo grba in zastave občine 
podrobneje določa posebni odlok. Velikosti, uporabo in 
hrambo žigov določi župan s sklepom. 
(4) Praznik občine je  18. september.  
(5) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine 
podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in 
drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s 
posebnim odlokom. 
 

7. člen 
(ožji deli občine) 

(1) Na območju občine so kot ožji deli občine 
ustanovljene krajevne skupnosti in sicer:  
• Krajevna skupnost Nazarje obsega naselja: 

Dobletina, Nazarje,Prihova, Zavodice in Žlabor.  

• Krajevna skupnost Kokarje obsega naselja: Čreta 
pri Kokarjah, Kokarje, Lačja vas, Potok in Pusto 
Polje in 

• Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti, ki obsega 
naselja: Brdo, Rovt pod Menino, Spodnje Kraše, 
Šmartno ob Dreti in Volog. 

(2) Ožji deli občine – krajevne skupnosti,  se lahko 
ukinejo ali se lahko spremeni njihovo območje s 
spremembo statuta občine. Pobudo za ustanovitev 
krajevnih skupnosti - ožjih delov občine ali za 
spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 
pet (5) odstotkov prebivalcev dela občine.  Statut se 
spremeni po prej na referendumu ugotovljeni volji 
prebivalcev posamezne krajevne skupnosti - ožjega dela 
občine o imenu in območju novega ožjega dela - 
krajevne skupnosti. Sprememba ali ukinitev krajevne 
skupnosti - ožjega dela občine začne veljati s prvim 
dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem je na 
rednih lokalnih volitvah izvoljen nov občinski svet. 
 (3) Krajevna skupnost nima statusa pravne osebe.  Za 
delovanje posamezne krajevne skupnosti je sprejet 
Odlok o organiziranosti in načinu dela krajevnih skupnosti 
v Občini Nazarje  (UG ZSO, št. 4/2011). 
 
2 Naloge občine 
 

8. člen 
(naloge občine) 

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, zlasti pa: 

1. sprejema prostorske akte, ki omogočajo in 
pospešujejo razvoj občine, 

2. pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja 
ter ureja način in pogoje upravljanja z občinskim 
premoženjem, 

3. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za 
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, 

4. ustanavlja in zagotavlja javne vrtce in druge oblike 
predšolskega varstva, 

5. gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol, 
splošne knjižnice, zdravstvenega doma, ambulant, 
športne dvorane, glasbene šole, 

6. zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske 
javne službe v skladu z zakonom, 

7. gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo, 
8. zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično 

dejavnost, 
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 

pred hrupom,  
10. gradi in vzdržuje ter upravlja: 

• občinske ceste, ulice in javne poti, 
• površine  za pešce in kolesarje, 
• igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,  
• javne parkirne prostore, parke, trge in druge 

javne površine ter 
11. zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini, 
12. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v 

primeru elementarnih in drugih nesreč. 
(2) Občina opravlja naloge, določene s tem statutom in 
podrobneje z odlokom, in sicer: 
• zagotavlja dejavnosti javne službe muzeja, 
• ustvarja pogoje za glasbeno izobraževanje ter 

izobraževanje odraslih,  
• pospešuje društveno dejavnost na področju skrbi za 

socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
• podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob 

posebnih priložnostih ali obletnicah občanov, 
• pospešuje društveno dejavnost na področju kulture, 

športa, turizma, 
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• gradi in vzdržuje objekte muzeja. 
 

9. člen 
(naloge krajevnih skupnosti) 

(1) Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz 
pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne  
skupnosti. Odbori krajevnih skupnosti varujejo koristi 
prebivalcev  krajevne skupnosti in pomagajo pri 
uresničevanju njihovih potreb ter sodelujejo z organi 
občine, zlasti pa: 
• dajejo predloge in sodelujejo  pri pripravi  razvojnih 

programov občine na področju  javne infrastrukture 
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju  
komunalnih investicij in investicij  v javno 
razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri 
nadzoru nad opravljenimi deli, 

• sodelujejo  pri pripravi programov oskrbe s pitno  
vodo in zaščiti virov pitne  vode, sodelujejo pri 
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s 
področja gospodarskih javnih služb, 

• dajejo predloge  za sanacijo  divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi  
sanaciji, 

• dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja 
(ocvetličenja, ureditev in  vzdrževanje sprehajalnih 
poti ipd.) in pri tem sodelujejo, 

• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev 
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in 
izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), 

• predlagajo programe javnih del, 
• sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah 

prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki 
obravnavajo območje njihove skupnosti, 

• oblikujejo pobude za spremembo  prostorskih, 
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo  
pristojnemu organu občine, 

• dajejo mnenja glede spremembe namembnosti 
kmetijskega prostora v druge  namene, predvidenih 
gradenj večjih  proizvodnih in drugih objektov v 
skupnosti, za posege  v kmetijski prostor 
(agromelioracije, komasacije),  pri katerih bi prišlo  
do spremembe režima  vodnih virov, 

• seznanjajo občinski svet in župana s problemi in 
potrebami prebivalcev skupnosti na področju 
urejanja prostora in varstva okolja, 

• sodelujejo pri organizaciji kulturnih,  športnih in 
drugih prireditev, 

• spremljajo  nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za  civilno  zaščito ter po potrebi 
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih  nalogah s 
področja zaščite in reševanja, 

• dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju  in 
upravljanju  s premoženjem občine, ki je 
skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih 
nalog, 

• občinskemu svetu dajejo  mnenje v zvezi z 
obratovalnim časom  gostinskih obratov. 

 
3 Organizacija občine 
 
3.1 Skupne določbe 
 

10. člen 
(organi občine) 

(1) Organi občine so: 
• občinski svet, 
• župan in 
• nadzorni odbor. 

(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni 
občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah 

in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za 
izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti 
volilnih postopkov. 
(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih 
ustanovitev in naloge določa zakon.  
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z 
zakonom, tem statutom in poslovnikom občinskega 
sveta. 
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so 
občinski funkcionarji. 
(6) Razloge in postopek za predčasno prenehanje 
mandata člana občinskega sveta in župana, potrditev 
mandata nadomestnega člana oziroma nadomestne 
volitve ureja zakon. 
 

11. člen 
(javnost dela) 

(1) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov 
občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih 
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki 
so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim 
aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne 
osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, poslovnik 
občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora. 
(2) Javnost dela občinskih organov občine se praviloma 
zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z 
objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z 
zakonom, na spletni strani občine ter v Katalogu 
informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja 
občanov pri pripravi splošnih aktov občine, z uradnim 
objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem 
sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke 
dnevnega reda teh sej, z omogočanjem navzočnosti 
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja 
na sejah občinskih organov. Podrobneje določa način 
zagotavljanja javnosti dela posameznega občinskega 
organa njegov poslovnik. 
(3) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico 
vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje 
organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in 
pravnih koristih, če izkažejo pravni interes. 
 

12. člen 
(neposredne sodelovanje občanov pri odločanju v 

občini) 
Občani sodelujejo pri odločanju na zborih občanov, z 
referendumom in z ljudsko iniciativo.  
 

13. člen 
(občinska uprava) 

(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, 
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v 
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske 
pristojnosti. 
(2) Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski 
svet z odlokom, s katerim določi tudi njeno notranjo 
organizacijo in delovno področje.  
(3) Posamezne naloge občinske uprave opravlja organ 
skupne občinske uprave, ki ga je na predlog župana 
soustanovil občinski svet s posebnim odlokom, s katerim 
so določene njegove naloge, usmerjanje, nadzorovanje, 
vodenje in organizacija.  
(4) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za vse občinske organe. 
(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan. 
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3.2 Občinski svet 
 

14. člen 
(občinski svet) 

(1) Občinski svet Občine Nazarje šteje enajst članov. 
(2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu 
z zakonom, ki ureja lokalne volitve. Območja volilnih enot 
za volitve članov občinskega sveta določa odlok. 
 

15. člen 
(konstituiranje občinskega sveta) 

(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na 
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov 
občinskega sveta. Konstituiranje občinskega sveta 
določata zakon in poslovnik občinskega sveta. 
(2) S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sveta 
preneha mandat prejšnjim članom občinskega sveta. S 
konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in 
komisijah občinskega sveta. 
(3) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člena prenehal mandat, kot 
predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda, 
javnega podjetja ali sklada, katerega ustanoviteljica je 
občina, mu to članstvo preneha v skladu z 
ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja 
ali sklada. 
 

16. člen 
(nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta) 

(1) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z 
drugimi funkcijami in delom določa zakon. 
(2) Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne 
opravlja funkcije člana občinskega sveta. 
 

17. člen 
(pristojnosti občinskega sveta) 

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah iz pristojnosti občine. 
(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta 
statut. V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 
• sprejema statut občine,  
• sprejema odloke in druge občinske akte,  
• sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, 
• sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
• imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter 

člane komisij in odborov občinskega sveta, 
• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske 

uprave glede izvrševanja odločitev občinskega 
sveta, 

• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja, če ni z Zakonom o lokalni samoupravi 
/ZLS/ drugače določeno, 

• imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin, 

• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in 
statut občine. 

 
18. člen 

(seje občinskega sveta) 
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah. 
(2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu 
z zakonom. 
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z 
določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta 
po programu dela občinskega sveta ter glede na potrebe 
odločanja na občinskem svetu.  
(4) Podžupan lahko opravi sklic seje na podlagi 
posamičnega pooblastila župana, če je župan odsoten ali 

zadržan, sklic seje občinskega sveta pa je v skladu s 
prejšnjim odstavkom načrtovan ali  nujen. 
(5) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. 
Podžupan in najstarejši član občinskega sveta predlagata 
dnevni red seje, kadar sta v skladu s tem statutom 
sklicatelja. 
(6) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in 
administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter 
pomoč pri pripravi, sklicevanju in vodenju sej zagotavlja 
občinska uprava. 
(7) Sklicevanje, vodenje sej občinskega sveta, določanje 
dnevnega reda in njegovo sprejemanje ter druge zadeve, 
pomembne za delo občinskega sveta podrobneje ureja 
poslovnik občinskega sveta. 
 

19. člen 
(pravice člana občinskega sveta) 

(1) Član občinskega sveta ima pravico udeleževati se sej 
občinskega sveta in odločati o vseh zadevah iz 
pristojnosti občinskega sveta. 
(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu 
ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet 
na predlog župana. 
(3) Župan mora predloge članov občinskega sveta iz 
prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni 
tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta. 
(4) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena 
točka za pobude in vprašanja, ki jih postavljajo člani 
sveta županu in občinski upravi. Na seji se odgovarja na 
vsa vprašanja, ki so bila oddana do začetka seje, ter na 
ustna vprašanja, dana na sami seji sveta. Če zahteva 
odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije 
oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske 
uprave odgovorita na naslednji seji. Člani sveta lahko 
zahtevajo tudi pisne odgovore na postavljene pobude in 
vprašanja. 
 

20. člen 
(odločanje občinskega sveta) 

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča 
večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon 
določa drugačno večino.  
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim 
glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako 
določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet. 
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta 
se določijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga 
sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov 
navzočih članov. 
 

21. člen 
(izvrševanje odločitev občinskega sveta) 

(1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je 
odgovoren župan. 
(2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave 
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta. 
(3) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave. 
(4) Župan in direktor občinske uprave poročata 
občinskemu svetu o izvrševanju njegovih odločitev na 
vsaki redni seji. 
 

22. člen 
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja) 
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Nazarje ima 5 
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(pet) članov, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski 
svet praviloma na svoji prvi seji. 
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je delovno telo občinskega sveta, pristojno 
za pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo 
na predčasno prenehanje mandatov občinskih 
funkcionarjev, potrditev mandatov nadomestnih članov 
občinskega sveta, odločanje o morebitnih pritožbah na 
izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter druga 
mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov 
nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih 
občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov 
odborov in komisij občinskega sveta, imenovanja in 
razrešitve predstavnikov občine v organih pravnih oseb 
javnega prava, ki jih je občina ustanovila.  
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem 
pravilnike, s katerimi so urejene svetniške skupine in 
zagotavljanje sredstev za njihovo delo, sejnine članov 
občinskega sveta, članov nadzornega odbora in jih 
izvršuje.  
(4) Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in 
obveznosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev in 
materialnih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge 
akte komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
(5) Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje 
ureja tudi delo komisije. 
 

23. člen 
(stalna delovna telesa občinskega sveta) 

(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:  
1. odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti, 
2. odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 

gospodarske javne službe, 
3. odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami, 
4. statutarno pravna komisija. 

(2) Odbori in komisija iz prejšnjega odstavka štejejo od tri 
do pet članov. Število članov posameznega odbora in 
komisije določi občinski svet z aktom o imenovanju 
članov.  
 

24. člen 
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta) 

(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 
delovnega področja, določenega s poslovnikom 
občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in 
predloge. 
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz 
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega 
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu 
ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet 
na predlog župana. 
(3) Komisije in odbori občinskega sveta, vsak na svojem 
področju dela, so dolžni oblikovati mnenja glede 
pripravljajočih se zakonov in drugih predpisov, ki jih 
sprejemajo državni organi, in se tičejo koristi občine. Na 
tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga 
pošlje državnemu zboru. 
(4) Podrobneje določa način dela komisij in odborov 
občinskega sveta poslovnik občinskega sveta. 
 
 
 

25. člen 
(ustanovitev občasnih delovnih teles) 

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s 
sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in naloge. 
 
3.3 Župan 
 

26. člen 
(pristojnosti župana) 

(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja 
občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, 
nima pa pravice glasovanja. 
(2) Poleg tega župan predvsem: 
• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun 

občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge 
akte iz pristojnosti občinskega sveta, 

• izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge 
osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja 
občinskega proračuna, 

• skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih 
odločitev občinskega sveta, 

• predlaga ustanovitev organov občinske uprave in 
organov skupne občinske uprave, ureditev 
njihovega delovnega področja, notranjo organizacijo 
občinske uprave,  

• določa sistemizacijo delovnih mest v občinski 
upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v 
nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja 
zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih 
pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz 
delovnega razmerja,   

• imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in 
vodjo organa skupne občinske uprave skupaj z 
drugimi župani občin ustanoviteljic, 

• usmerja in nadzoruje delo občinske uprave Občine 
Nazarje in organov skupne občinske uprave, 

• opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta 
statut, 

• je član sveta ustanoviteljic (ZSD) za področja, kjer 
so občine skupne ustanoviteljice. 

 
27. člen 

(objave splošnih aktov) 
(1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih 
splošnih aktov občine v uradnem glasilu občine, 
določenem s tem statutom. 
(2) Objavo splošnih aktov, razen proračuna občine, 
zaključnega računa proračuna in splošnih aktov, s 
katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve, ki se lahko objavijo takoj po 
sprejemu, opravi župan najprej po poteku petnajst dni po 
sprejemu. 
(3) Če župan meni, da je kakšen splošni akt ali njegov 
del neustaven ali nezakonit, in uveljavi svojo pravico do 
zadržanja objave, mora o tem najpozneje v 8 dneh po 
sprejemu pisno obvestiti občinski svet, navesti razloge za 
zadržanje in predlagati občinskemu svetu, da o njem 
ponovno odloči na prvi naslednji redni seji. 
(4) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, mora župan 
tak splošni akt objaviti, lahko pa  začne postopek pri 
upravnem sodišču.  
 

28. člen 
(podžupan) 

(1) Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega 
sveta najpozneje v petinštiridesetih (45) dneh po 
konstituiranju  občinskega sveta. 
(2) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju 
podžupana obvesti župan o tem občinski svet, pri čemer 
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ga seznani tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupanu ter 
nalogami, pri katerih mu pomaga.  
(3) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz 
prejšnjega odstavka, podžupan na podlagi zakona 
nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali 
zadržanosti ter v tem času poleg svojih opravlja še 
tekoče naloge iz pristojnosti župana. 
(4) V času opravljanja funkcije župana zaradi 
predčasnega prenehanja mandata župana podžupan 
nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. 
 

29. člen 
(komisije in drugi strokovni organi občine) 

(1) Župan imenuje komisije in druge strokovne organe 
občine, če je tako določeno v zakonu ali drugem 
predpisu. 
(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna 
telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za 
proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. 
 
3.4 Nadzorni odbor občine 
 

30. člen 
(nadzorni odbor občine) 

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom. 
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 
zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi 
občinskega proračuna in občinskim premoženjem ter 
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev 
občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim 
finančnim oziroma stvarnim premoženjem. 
 

31. člen 
(imenovanje članov nadzornega odbora) 

(1) Nadzorni odbor ima 5 (pet) članov. Člane nadzornega 
odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje 
v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora 
morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in 
primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali 
pravnega področja. 
(2) Kandidatno listo za člane nadzornega odbora občine 
predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
 

32. člen 
(konstituiranje nadzornega odbora) 

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine najpozneje v 
petnajstih dneh (15) po imenovanju članov skliče župan. 
Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih 
večina članov. 
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe 
predsednika nadzornega odbora. 
 

33. člen 
(delovanje nadzornega odbora) 

(1) Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih 
nadzorih, postopkovne ter organizacijske odločitve na 
seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega 
odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.  
(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in 
vodi njegove seje, koordinira izvajanje letnega 
nadzornega programa in opravlja druge naloge, ki jih 
določa ta statut in poslovnik nadzornega odbora. 
(3) Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov 
poslovnik, ki ga sprejme nazorni odbor z večino glasov 
vseh članov. Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt 
občine in začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu občine. 

(4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine, 
nadzore pa opravlja na sedežih nadzorovanih oseb. 
(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig. 
 

34. člen 
(program dela nadzornega odbora) 

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega 
načrta. Z letnim nadzornim programom in njegovimi 
dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor 
seznaniti občinski svet in župana. Predlog finančnega 
načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku 
priprave predloga občinskega proračuna.   
(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če 
je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če 
nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v 
nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni 
program.  
(3) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo 
sklepa, s katerim določi obseg nadzora in čas, v katerem 
bo potekal ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo 
nadzor vodil. Sklep se vroči zastopniku oziroma 
pooblaščeni osebi neposrednega, posrednega 
uporabnika občinskega proračuna ali druge pravne 
osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri katerem 
bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem besedilu: 
nadzorovana oseba). O izdaji sklepa se obvesti župana. 
(4) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost 
izvajanja letnega nadzornega programa, sprejme poročilo 
in zaključni račun finančnega načrta nadzornega odbora.  
(5) S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih 
seznanja nadzorni odbor občinski svet in župana, ko 
vsebujejo vse predpisane sestavine, so vročena 
nadzorovani osebi in so dokončna. Predsednik ali od 
njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora 
udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava njegova 
poročila.  
 

35. člen 
(pristojnost nadzornega odbora) 

(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in 
izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in 
zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po 
potrebi druge dokumentacije končanih oziroma 
opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno, 
učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna ali 
upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim 
premoženjem. 
(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na 
način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih 
organov in organov posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna. 
(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti na vpogled 
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku 
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. 
 

36. člen 
(izločitev člana nadzornega odbora) 

(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in 
odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz 
nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči 
predsedniku nadzornega odbora pisno.  
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega 
odstavka, če: 
• je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali 
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega 
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti 
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali 
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zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega 
drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali 
zunajzakonska skupnost prenehala, 
• je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, 

posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega 
zastopnika, prokurista ali pooblaščenca 
nadzorovane osebe, 

• če je član nadzornega odbora udeležen ali je 
sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora. 

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in drug član nadzornega odbora. 
Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V 
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira 
svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni 
odbor z večino glasov vseh članov. 
 

37. člen 
(osnutek poročila nadzornega odbora) 

(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega 
odbora, ki je določen s sklepom o izvedbi nadzora (v 
nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek 
poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku 
nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora 
vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru razen 
odzivnega poročila nadzorovane osebe. 
(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu 
izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po 
podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila 
o nadzoru. 
(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo 
ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in 
osnutek poročila o nadzoru dopolniti. 
(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek 
poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih (8) dni po 
sprejemu. 
 

38. člen 
(odzivno poročilo) 

(1) Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih (15) 
dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na 
posamezne navedbe (odzivno poročilo).  
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in 
pojasnila za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka 
poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če 
nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih 
priloži odzivnemu poročilu. 
 

39. člen 
(vsebina poročila nadzornega odbora) 

(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni 
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi 
računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. 
(2) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine 
v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni 
minister. 
(3) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na 
katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma 
predlogi. 
(4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so 
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in 
ocene v nadzoru. 
(5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno. 
(6) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in 

drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi 
splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati 
pri svojem poslovanju. 
(7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali 
neučinkovito in /ali neuspešno. 
(8) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri 
manjših stroških. 
(9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih 
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke. 
(10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili 
cilji poslovanja nadzorovane osebe. 
(11) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje 
pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za 
gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo 
sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi 
nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana 
oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za 
izboljšanje. 
 

40. člen 
(postopanje nadzornega odbora) 

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov 
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v 
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v 
petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti 
pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike 
Slovenije. 
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna 
oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje 
ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. 
 

41. člen 
(obravnava poročila nadzornega odbora) 

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, 
priporočila in predloge nadzornega odbora.  
(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih 
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila 
nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi 
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora. 
 

42. člen 
(javnost dela nadzornega odbora) 

(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s 
svojim  poslovnikom. 
(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, 
ki jo on pooblasti.   
 

43. člen 
(strokovna in administrativna pomoč za delo 

nadzornega odbora) 
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo 
nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska 
uprava. 
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki 
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi 
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, 
organiziranju izvajanja nadzorov, arhiviranje gradiva, 
sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih 
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična 
dela nadzornega odbora. 
(3) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora 
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog 
nadzornega odbora imenuje občinski svet. 
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44. člen 
(sredstva za delo nadzornega odbora) 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, 
na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta 
nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi 
skrbnika. 
 

45. člen 
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega 

odbora) 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do 
plačila za opravljanje dela v skladu  s Pravilnikom o 
plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih organov Občine Nazarje, ki ga je sprejel 
občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom 
pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali 
avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca 
se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne 
izvedence. 
 
3.5 Drugi organi občine 
 

46. člen 
(drugi organi občine) 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih 
mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, 
določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s 
sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov 
posameznega organa. 
 

47. člen 
(poveljnik in štab civilne zaščite) 

(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki 
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s 
sprejetimi načrti. 
(2) Poveljnik in člani štaba za civilno zaščito so za svoje 
delo odgovorni županu. 
 
4 Ožji deli občine 
 

48. člen 
(sodelovanje pri opravljanju nalog občine) 

• Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih 
zadev v občini, in sicer: javne infrastrukture na 
svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij 
v komunalno infrastrukturo in sodelujejo pri nadzoru 
nad opravljenimi deli, 

• sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno 
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri 
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za delo s 
področja javnih služb, 

• dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi 
sanaciji, 

• dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v 
smislu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, 
sprehajalnih poti ipd. in pri tem sodelujejo, 

• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev 
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in 
izvozov, omejitve hitrosti ipd.), 

• oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, 
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo 
pristojnemu organu občine, 

• dajejo mnenja glede sprememb namembnosti 
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih 
gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v 

skupnosti, za posege v kmetijski prostor 
(agromelioracija, komasacija), pri katerih je prišlo do 
spremembe režima vodnih virov, 

• seznanjajo pristojni organ občine s problemi in 
potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na 
področju urejanja prostora in varstva okolja, 

• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in 
drugih prireditev, 

• spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi 
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s 
področja zaščite in reševanja, 

• dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in 
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim 
dano za uporabo za opravljanje njihovih nalog. 

• Občinskemu svetu dajejo pobude v zvezi z 
obratovalnim časom gostinskih obratov 

 
49. člen 

(krajevni odbori) 
(1) Zaradi zagotovitve sodelovanja krajevnih skupnosti pri 
opravljanju javnih zadev, ustanovi občinski svet z 
odlokom krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa. 
Z odlokom se določi organizacija in način dela krajevnih 
odborov. 
(2) Člane krajevnih odborov imenujejo in razrešujejo 
občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje 
skupnosti, za katero je odbor ustanovljen. 
 

50. člen 
(financiranje krajevne  skupnosti) 

(1) Delovanje krajevne skupnosti se financira iz 
občinskega proračuna in s prostovoljnimi prispevki 
fizičnih in pravnih oseb.  
(2) Krajevne skupnosti niso pravne osebe. 
 

51. člen 
(razpustitev odbora krajevne skupnosti) 

(1) Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega 
odbora občine, četrtine članov odbora krajevne skupnosti 
ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti odbor 
krajevne skupnosti: 
• če se po najmanj trikratnem sklicu odbora krajevne 

skupnosti ne sestane, 
• če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem 

statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z 
zakonom, predpisi in splošnimi akti občine, 

• če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s 
sredstvi občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti 
dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo 
nenamensko. 

(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine 
krajevne skupnosti, če ugotovi, da ni kandidatov za člane 
krajevnega odbora oziroma da občani na njenem 
območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne 
skupnosti v skladu s tem statutom. 
 
5 Neposredno sodelovanje občanov pri 

odločanju v občini 
 
5.1 Zbor občanov 

52. člen 
(zbor občanov) 

(1) Občani na zboru občanov: 
• obravnavajo pobude in predloge za spremembo 

območja občine, njenega imena ali sedeža in 
oblikujejo mnenja, 

• obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali 
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo 
njihovih območij, 
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• predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o 
spremembah območij naselij, imen naselij ter imen 
ulic, 

• dajejo predloge občinskim organom v zvezi s 
pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s 
prostorom ter varovanja življenjskega okolja, 

• oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, 
kot so gradnja energetskih objektov, odlagališč 
odpadkov in nevarnih stvari, 

• obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter 
odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z 
zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o 
zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali 
župan. 

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost 
posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri 
izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski 
organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in 
odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je 
občanom dolžan na primeren način in v primernem roku 
svoje mnenje predstaviti in utemeljiti. 
 

53. člen 
(sklic zbora občanov) 

(1) Zbor občanov skliče župan za vso občino ali za njen 
posamezen del na lastno pobudo ali na pobudo 
občinskega sveta ali odbora krajevne skupnosti ali 
ljudske iniciative.   
(2) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za 
katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora 
občanov ter predlog dnevnega reda.  
(3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno 
običajen način in na spletni strani občine 
 

54. člen 
(zahteva občanov za sklic zbora) 

(1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako 
predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako 
zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Zbor 
občanov za del občine pa na zahtevo najmanj pet 
odstotkov volivcev tega dela. 
(2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora 
vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor 
obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki 
so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in 
priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega 
prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s 
sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči 
pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na 
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v 
tridesetih (30) dneh po prejemu pravilno vložene zahteve. 
 

55. člen 
(vodenje zbora občanov) 

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga 
imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. 
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, 
predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru 
sodeluje najmanj pet (5) odstotkov volivcev z območja 
občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora 
občanov je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica 
prisotnih volivcev. 
(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske 
uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko 
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi 
zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov 
direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana 
ter ga na krajevno običajen način objavi. 

5.2 Referendum o splošnem aktu občine 
 

56. člen 
(referendum o splošnem aktu občine) 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, 
ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema 
občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu 
občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z 
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. 
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta. 
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to 
zahteva najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini in če 
tako določa zakon ali statut občine. Pobudo za vložitev 
zahteve za razpis referenduma mora podpreti najmanj  
pet (5) odstotkov volivcev v občini. 
(4) Naknadni referendum o splošnem aktu občine ureja 
zakon. 
 
5.3 Svetovalni referendum 
 

57. člen 
(svetovalni referendum) 

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni 
referendum. 
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za 
njen del. 
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z 
določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem 
aktu občine in zakonom, ki ureja referendum in ljudsko 
iniciativo. 
 
5.4 Drugi referendumi 
 

58. člen 
(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih) 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o 
samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako 
določa zakon. 
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu 
z določbami zakona, ki ureja naknadni referendum, če z 
zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače 
določeno. 
 
5.5 Ljudska iniciativa 
 

59. člen 
(ljudska iniciativa) 

(1) Najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini lahko 
zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge 
odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih 
občinskih organov. 
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz 
prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno 
uporabljajo določbe tega statuta o številu volivcev, ki 
morajo podpreti pobudo za vložitev zahteve za razpis 
referenduma o splošnem aktu in zakona, s katerimi je 
urejen postopek s pobudo volivcem za razpis 
referenduma o splošnem aktu občine. 
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega 
akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora 
občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo 
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh 
mesecih od dneva pravilno vložene zahteve. 
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem 
mesecu od dneva pravilno vložene zahteve. 
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60. člen 
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri 

odločanju v občini) 
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri 
odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter 
njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu. 
 
6 Občinske javne službe 
 

61. člen 
(občinske javne službe) 

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v 
skladu z zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za 
katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina. 
(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo 
tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz 
njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za 
izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij 
občine. 
(3) Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z 
odlokom v skladu z zakonom.   
 

62. člen 
(izvajalci javnih služb) 

(1) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki 
izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z 
odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom. 
(2) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z 
zakonom in občinskim odlokom podeli koncesijo. 
 
7. Sodelovanje občine z drugimi občinami 
 

63. člen 
(medobčinsko sodelovanje) 

(1) Občina je članica Skupnosti občin Slovenije. 
Skupnost občin v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi 
ter svojim statutom usklajuje, predstavlja in zagotavlja 
interese članic v razmerju do državnih organov in v 
Kongresu regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope ter 
Odboru regij evropske Unije.  
(2) Občina kot soustanoviteljica zagotavlja javno službo 
osnovnega zdravstvenega varstva v  skupnem javnem 
zavodu Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje in 
javnega glasbenega šolstva v javnem zavodu Glasbena 
šola Nazarje. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za 
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem 
navedenih javnih služb, so občinski sveti občin 
ustanoviteljic, ustanovili skupni organ, ki ga sestavljajo 
župani občin ustanoviteljic.  
(3) Občina kot soustanoviteljica javnega podjetja 
zagotavlja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s 
pitno vodo,  odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih voda v javnem podjetju Komunala Mozirje. 
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje 
odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki 
jih izvaja javno podjetje, so občinski sveti udeleženih 
občin ustanovili skupni organ. 
(4) Občina je za skupno opravljanje nalog občinske 
uprave v skladu z zakonom z odlokom kot organ skupne 
občinske uprave soustanovila: Urad za okolje in prostor 
SAŠA regije ter Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in 
varstvo okolja. 
(5) Občina je članica lokalnih in regionalnih razvojnih 
organizacij. 
(6) Občina sodeluje z lokalnimi skupnostmi drugih držav 
ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. 
 

64. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 

(1) V aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin 

v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvajajo 
pravne osebe javnega prava, ki jih je občina ustanovila 
skupaj z drugo/mi občino/ami se določijo njegove naloge, 
organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način 
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa. 
(2) Župan mora občinskemu svetu poročati o delu 
skupnega organa iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat 
letno. 
 
8. Premoženje in financiranje občine 
 

65. člen 
(premoženje občine) 

(1) Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se 
izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in 
predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z 
državnim premoženjem. 
(2) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba 
predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi 
takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je 
pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost 
občine. 
 

66. člen 
(prihodki občine) 

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom. 
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, 
upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih 
sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna. 
 

67. člen 
(proračun občine) 

(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme 
občinski svet po postopku, določenem v poslovniku 
občinskega sveta. 
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za 
katerega se sprejema. 
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine 
občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je 
odgovoren župan. 
(4) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del, 
načrt razvojnih programov ter obrazložitve. 
(5) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo 
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali 
za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer 
povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske 
rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme 
dodatnega zadolževanja. 
 

68. člen 
(izvrševanje proračuna občine) 

(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren 
občinskemu svetu. 
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi 
zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim 
aktom občine. 
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega 
finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom 
ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi 
zakona. 
(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za 
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti 
podžupana in posamezne delavce občinske uprave. 
(5) Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o 
izvrševanju proračuna za tekoče leto. Poročilo vsebuje 
podatke in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja sistem 
javnih financ. 
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69. člen 
(odlok o proračunu občine) 

(1) Proračun občine sprejme občinski svet z odlokom.  
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za 
zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje 
sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, 
ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter 
druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje 
proračuna. 
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi 
elementi, ki jih določa zakon. 
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku 
proračunskega leta ni možno uravnovesiti proračuna 
občine. Rebalans proračuna sprejme občinski svet z 
odlokom. 
 

70. člen 
(začasno financiranje) 

(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 
katero se nanaša, se financiranje občine začasno 
nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za 
iste namene. V obdobju začasnega financiranja se smejo 
uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih 
sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. 
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v 
skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se 
lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta 
podaljša še za tri mesece. 
 

71. člen 
(uporaba sredstev proračuna) 

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni 
pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom. 
 

72. člen 
(prerazporejanje proračunskih sredstev) 

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, 
razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali 
odlokom o proračunu občine. 
(2) Če se med letom spremeni delovno področje 
proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali 
zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se 
uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug 
uporabnik proračuna, na katerega se sredstva 
prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo. 

 
73. člen 

(zaključni račun proračuna) 
(1) Župan predloži predlog zaključnega računa 
občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 
15. aprila tekočega leta. 
(2) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega 
proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 30 
dneh po sprejemu. 
 

74. člen 
(zadolževanje občine) 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z 
zakonom. 
 

75. člen 
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov) 

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, 
če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi 
občinski svet.  Soglasje izda župan. 

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in 
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča 
na predlog župana občinski svet. 
(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno 
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju 
odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. 
 

76. člen 
(finančno poslovanje občine) 

(1) Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava. 
(2) Opravljanje posameznih nalog finančnega poslovanja 
ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri 
izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma 
pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi 
predpisi. 
 

77. člen 
(javno naročanje) 

Nabavo blaga, naročila storitev ter oddajo gradbenih del 
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje. 
 
9 Splošni in posamični akti občine 
 

78. člen 
(splošni akti občine) 

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 
sveta, odloki, odredbe, pravilniki, sklepi in navodila.  
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi 
prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski 
proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih 
aktov. 
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski 
svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt. 
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja 
poslovnik občinskega sveta. 
 

79. člen 
(statut občine) 

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov 
občinskega sveta. 
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je 
predpisan s poslovnikom občinskega sveta za sprejem 
odloka. 
 

80. člen 
(poslovnik občinskega sveta) 

(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se 
podrobneje uredi organizacija in način dela občinskega 
sveta in delovnih teles občinskega sveta pri izvrševanju 
nalog iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje 
javnosti dela občinskega sveta, uresničevanje pravic in 
dolžnosti članov občinskega sveta, postopki sprejemanja 
občinskih splošnih aktov in proračuna, sodelovanje 
občanov pri pripravi predlogov predpisov, volitve in 
imenovanja in druge zadeve, pomembne za delo 
občinskega sveta. 
 
(2) Poslovnik občinskega sveta primerno uporabljajo pri 
svojem delu odbori krajevnih skupnosti. 
 

81. člen 
(odlok občine) 

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in 
določa način njihovega dela, ustanavlja pravne osebe 
javnega prava, izvajalce občinskih javnih služb, in ureja 
druge zadeve, če je tako določeno z zakonom. 
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(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
državne pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom. 
 

82. člen 
(pravilnik) 

S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje določb 
statuta ali odloka. 
 
9.2 Posamični akti občine 
 

83. člen 
(posamični akti občine) 

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi. 
(2) S posamičnimi akti, odloča občina o upravnih stvareh 
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 
 

84. člen 
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine) 
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi 
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom 
drugače določeno. 
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni 
organ, ki ga določi zakon. 
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. 
 

85.  člen 
(pooblastila v upravnih zadevah) 

Pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih 
zadevah iz občinske pristojnosti se podeljujejo uradnim 
osebam v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na 
podlagi zakona.  
 

86.  člen 
(izločitev uradne osebe) 

(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča 
direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega 
uslužbenca o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec 
pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh. 
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave, ali župana 
odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi 
odloči. 
 

87.  člen 
(obveščenost o upravnih postopkih) 

(1) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, 
da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v 
katerem pristojni državni organ odloča na podlagi 
predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o 
začetku upravnega postopka v osmih (8) dneh.  
(2) Župan mora vstopiti v upravni ali sodni postopek kot 
stranka ali kot stranski intervent, če bi lahko bile v teh 
postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete 
pravice in pravne koristi občine, določene z ustavo in 
zakoni. 
 
10 Prehodne in končne določbe 

88. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 
Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, 
št. 2/11 – UPB 1 in 11/12). 
 

89. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta statut začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka: 032-0007/2014-25 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
1223. Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 

2018 
 
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 in 14/15 – ZUUJFO), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP) in_16.člena Statuta Občine 
Nazarje ( UG ZSO št. 2/2011-UPB1  in št. 11/2012) je 
Občinski svet  Občine Nazarje na 25. seji, dne 14. 12. 
2017 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE NAZARJE ZA LETO 2018 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Nazarje za leto 2018 
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 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 pod kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.940.428,00 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.491.604,00 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.993.564,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.615.344,00 
703 Davki na premoženje 320.100,00 
704 Domači davki na blago in storitve 58.100,00 
706 Drugi davki 20,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 498.040,00 
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 249.690,00 
711 Takse in pristojbine 2.300,00 
712 Globe in druge denarne kazni 2.100,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 243.950,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 293.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 71.000,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 222.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 155.824,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 155.824,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.687.995,00 
40 TEKOČI ODHODKI 1.100.769,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 202.452,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.585,00 
402 Izdatki za blago in storitve 840.422,00 
403 Plačila domačih obresti 1.310,00 
409 Rezerve 30.000,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 912.431,00 
410 Subvencije 32.150,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 575.200,00 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 83.930,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 221.151,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.373.395,00 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.373.395,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 301.400,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 28.400,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 273.000 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -747.567,00 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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 

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

440 Dana posojila 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 
0,00 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 37.549,00 
50 ZADOLŽEVANJE 37.549,00 

500 Domače zadolževanje 37.549,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 184.952,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 184.952,00 
550 Odplačila domačega dolga 184.952,00 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -894.970,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -147.403,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 747.567,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.300.000,00 

 
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 pod konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
pod konta. 
 

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. Požarne takse po 59. členu  Zakona o varstvu pred 
požarom, ki se uporablja za namene, določene po 
tem zakonu in drugi prihodki, ki jih določi občina  

2. Taksa za obremenjevanje voda 
3. Taksa za obremenjevanje okolja 
4. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije 
5. Prihodki od podeljenih koncesij 
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6. Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 
7. Komunalni prispevki 
8. Najemnine prejete od oddaje infrastrukture v najem  

( vodovod, toplovod, kanalizacija) 
 

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 podprogrami v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik 
neposrednega uporabnika, župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 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: 
• 1. v letu 2019 70%  navedenih pravic porabe in 
• 2. v 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 
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 iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20% 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) 

Proračunski skladi so: 
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 
2. županova rezerva 

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini  
25.000 eurov. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
2.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 

O uporabi županove rezerve odloča župan. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 
400,00 eurov . 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine 
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 občina za proračun leta 2018 
lahko zadolži do višine 115.000 eur. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter  javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Nazarje, v letu 
2018 ne sme preseči skupne višine glavnic  80.000 
eurov. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje) 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv  se lahko v letu 2018 zadolžijo 
do skupne višine 150.000 eurov po predhodnem soglasju 
ustanovitelja. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv v letu 2018 ne smejo izdajati 
poroštev. 
 

12 člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 
v letu 2018 zadolži do višine 5% zadnjega sprejeta 
proračuna. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Nazarje v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
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14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin . 
 
Številka: 032-0007/2014-25 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
1224. Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 

2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP) in_16.člena Statuta Občine 
Nazarje ( UG ZSO št. 2/2011-UPB1  in št. 11/2012) je 
Občinski svet  Občine Nazarje na 25. seji, dne 14. 12. 
2017 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE NAZARJE ZA LETO 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Nazarje 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 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 pod kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih: 
 

Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.642.792,00 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.370.815,00 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.031.775,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.632.555,00 
703 Davki na premoženje 340.100,00 
704 Domači davki na blago in storitve 59.100,00 
706 Drugi davki 20,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 339.040,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 260.690,00 
711 Takse in pristojbine 2.300,00 
712 Globe in druge denarne kazni 2.100,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 73.950,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 140.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 57.000,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 83.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 131.977,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 131.977,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.079.422,00 
40 TEKOČI ODHODKI 961.872,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 165.952,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.005,00 
402 Izdatki za blago in storitve 742.915,00 
403 Plačila domačih obresti 0,00 
409 Rezerve 30.000,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 906.047,00 
410 Subvencije 32.150,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 575.200,00 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 79.579,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 219.118,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 802.503,00 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 802.503,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 409.000,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 46.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 363.000,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -436.630,00 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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 
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750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 
0,00 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 48.977,00 
50 ZADOLŽEVANJE 48.977,00 

500 Domače zadolževanje 48.977,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 12.322,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 12.322,00 
550 Odplačila domačega dolga 12.322,00 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -399.975,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 36.655,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 436.630,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 400.000,00 

 
 

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 pod konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
pod konta. 
 

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. Požarne takse po 59. členu  Zakona o varstvu pred 
požarom, ki se uporablja za namene, določene po 
tem zakonu in drugi prihodki, ki jih določi občina  

2. Taksa za obremenjevanje voda 
3. Taksa za obremenjevanje okolja 
4. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije 
5. Prihodki od podeljenih koncesij 
6. Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 
7. Komunalni prispevki 
8. Najemnine prejete od oddaje infrastrukture v najem  

( vodovod, toplovod, kanalizacija) 
 

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 podprogrami v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik 
neposrednega uporabnika, župan. 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju 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: 
• 1.  v letu 2020 70%  navedenih pravic porabe in 
• 2.  v 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 
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 iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 

spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20% 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. 
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8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 
2. županova rezerva 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini  

25.000 eurov. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
2.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 

O uporabi županove rezerve odloča župan. 
 

4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja države 

 
9. člen 

(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 
400,00 eurov . 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine 
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 občina za proračun leta 2019 
lahko zadolži do višine 190.000 eur. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter  javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Nazarje, v letu 
2019 ne sme preseči skupne višine glavnic  80.000 
eurov. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje) 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv  se lahko v letu 2019 zadolžijo 
do skupne višine 150.000 eurov po predhodnem soglasju 
ustanovitelja. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv v letu 2019 ne smejo izdajati 
poroštev. 
 

12 člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 
v letu 2019 zadolži do višine 5% zadnjega sprejeta 
proračuna. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 
 
 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Nazarje 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: 032-0007/2014-25 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
1225. Odlok o pokopališkem redu in o podelitvi 

koncesije za izvajanje storitev pogrebne in 
pokopališke obvezne lokalne gospodarske 
javne službe v Občini Nazarje 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej , 
Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških 
(ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), 16. člena 
Statuta Občine Nazarje (UG Zgornjesavinjskih občin, št. 
2/11-UPB1 in 11/12), 6. člena Odloka o GJS (Uradno 
glasilo slov. občin, št. 37/13 in 57/17) je Občinski svet 
Občine Nazarje na 25. redni seji dne 14.12. 2017 sprejel 
 

ODLOK 
O POKOPALIŠKEM REDU IN O PODELITVI 

KONCESIJE ZA IZVAJANJE STORITEV POGREBNE 
IN POKOPALIŠKE OBVEZNE LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI 
NAZARJE 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(uvodna določba) 

S tem odlokom se določa pokopališki red oz. izvajanje 
pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Nazarje (v 
nadaljevanju: občina, upravljavec pokopališča). 

Obenem s tem odlokom, kot koncesijskim aktom 
Občina Nazarje (v nadaljevanju: občina, koncedent) 
določa predmet, način in pogoje opravljanja določenih 
storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki se 
zagotavljajo kot gospodarske javne službe v koncesijski 
obliki. Za opravljanje teh storitev se razpiše ena 
koncesija na območju Občine Nazarje. 

Na območju občine se pogrebne in pokopališke 
dejavnosti izvajajo na pokopališču v krajevni skupnosti 
Nazarje in pokopališču v krajevni skupnosti Šmartno ob 
Dreti. 

Na pokopališčih iz prejšnjega odstavka se pokopavajo 
vsi, ki umrejo v okolišu za katerega je pokopališče 
namenjeno z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti 
pokopane na drugem pokopališču ali če tako želijo svojci 
ter umrli v drugem kraju, če je umrli pred smrtjo tako 
želel, oz. če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po 
zakonu pravico izbirati pokopališče. 

Eno pokopališče v krajevni skupnosti Nazarje je 
posebno. Služi samo za pokop redovnic -sester Klaris. 
Za to pokopališče ne veljajo določbe tega odloka. 

Ne glede na krajevne običaje sta pokopališči na 
območju občine namenjeni pokopavanju umrlih, ne glede 
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na njihovo veroizpoved, kraj bivanja, državljanstvo, 
narodnost in raso. 
 
II. Področje uporabe 
 

2. člen 
(področje uporabe) 

Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti 
pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega 
vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter 
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju 
pokopališč. Upravljavec pokopališč je občina. 

Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska 
javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika 
ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se zagotavljajo na 
trgu. 
III. Upravljanje pokopališč 
 

3. člen 
(zagotavljanje storitev upravljanja pokopališč) 

Občina neposredno zagotavlja izvajanje sledečih 
storitev upravljanja pokopališč iz prvega odstavka 
prejšnjega člena: 
• izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja; 
• oddajo grobov v najem; 
• vodenje evidence najemnikov grobov za obdobje 

zadnjih deset let; 
• izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju 

pokopališč. 
Občina v skladu z veljavno zakonodajo in s tem odlokom 
podeli koncesijo za izvajanje naslednjih nalog upravljanja 
pokopališč: 
• zagotavljanje urejenosti pokopališča; 
• vodenje trajne evidence o pokojnikih in 
• vodenje trajne evidence grobov.  
Koncesija se podeli po postopku iz tega odloka. Z 

izbranim koncesionarjem se sklene koncesijsko pogodbo, 
v kateri se podrobneje določi obseg in vrsto del. 
 

4. člen 
(cenik) 

Za uporabo pokopališča, najemnino za grobove, 
pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko 
infrastrukturo ter za druge storitve plačujejo uporabniki 
oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet. 

S cenikom, ki ga potrjuje občinski svet se tudi določi 
nagrada govorcu na pogrebu in nosilcem praporov, ki jo 
poravna občina. 

Cenik in vsakokratne spremembe se objavijo na 
krajevno običajen način. 
 

5. člen 
(oddaja grobov v najem) 

Upravljavec pokopališča oddaja prostore za grobove v 
najem s pisno najemno pogodbo v skladu z vsakokrat 
veljavno zakonodajo, s tem odlokom in s cenikom iz 
prejšnjega člena tega Odloka. 

Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična 
oseba. 

Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu 
groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba 
skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela. 

Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto 
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča 
sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga 
oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne 
sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik 
pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom. 

Prostor za grobove se oddaja v najem za nedoločen 
čas. 

Najemna pogodba mora vsebovati: 
• subjekte najemnega razmerja; 
• čas najema; 
• vrsto, zaporedno številko in velikost grobnega 

prostora; 
• višino pokopališke pristojbine, grobnine in pogoje 

plačevanja; 
• obveznosti najemodajalca glede urejanja grobov oz. 

prostora za grobove; 
• ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz 

pogodbe. 
Ob najemu novega groba upravljavec obračuna 

najemniku groba pokopališko pristojbino v enkratnem 
znesku. Ob prvem najemu groba se grobnina za tekoče 
leto ne plača. 

Grobnino in pokopališko pristojbino je najemnik groba 
dolžan plačati upravljavcu po veljavnem ceniku. 
Upravljavec pokopališča zaračuna in pobere grobnino 
enkrat letno. 

Sredstva, zbrana iz naslova grobnin in pokopaliških 
pristojbin upravljavec pokopališča namensko uporablja 
za vzdrževanje in morebitna razširitvena dela na 
obstoječem pokopališču ali za gradnjo in vzdrževanje 
objektov in opreme, ki služijo pokopališki dejavnosti. 

Upravljavec pokopališča razveljavi sklenjeno najemno 
pogodbo v naslednjih primerih: 
• če grobnina za preteklo leto ni poravnana niti po 

predhodnem opozorilu; 
• če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s 

pokopališkim redom in določbami najemne 
pogodbe; 

• ob opustitvi pokopališča; 
• kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča. 
Neredno vzdrževan je grob takrat, kadar nagrobnik 

ogroža varnost ljudi oziroma je tako zanemarjen, da kvari 
estetski videz pokopališča. 

Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni 
prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato 
se lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. V času 
od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe 
in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu 
najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega 
groba koncesionar. 

Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka 
tega člena zagotavlja upravljavec pokopališča. 
 

6. člen 
(izkop jame) 

Pred izkopom jame je oseba, ki opravlja  izkop, dolžna 
ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike ter 
paziti, da se jih pri izkopu ali zasipu jame ne poškoduje. 

Kolikor nastane poškodba na sosednjih grobovih ali 
spomenikih, upravljavec pokopališča ugotovi vzroke ter 
oceni nastalo škodo in odredi, kdo je dolžan škodo 
poravnati. 

Oseba, ki opravlja  izkop jame, je dolžna zavarovati 
vrednostne predmete, ki jih najde pri preko¬pu groba ter 
jih varno shraniti. O najdbi takoj, najkasneje pa v treh 
dneh obvesti in izroči predmete upravičencu, če je ta 
znan. Če upravičenec ni znan, se s temi predmeti ravna v 
skladu z veljavnimi predpisi o najdenih stvareh. 
 

7. člen 
(prva ureditev groba) 

Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne 
jame ter odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na 
odlagališče v roku največ enega dneva po pogrebu. 
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8. člen 
(ureditev pokopališč in odvoz odpadkov) 

Pokopališča v občini Nazarje morajo biti zavarovano z 
ustrezno kovinsko, leseno ali žično ograjo ali ograjo iz 
zelenih okrasnih dreves. 

Pokopališča morajo imeti ustrezne prostore za hrambo 
orodja ter urejeno mesto z zabojnikom za odlaganje 
odpadkov. Odvoz odpadkov se opravlja v skladu z 
vsakokrat veljavnim odlokom, ki določa in opredeljuje 
ravnanje z odpadki in ga zagotavlja koncesionar. 

Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na prostoru, ki ga 
določi upravljavec pokopališča. 

Na pokopališču mora biti tudi možna oskrba z vodo in 
elektriko ter dostop z motornim vozilom in parkirišče. 
 
IV. Vrste grobov 
 
 

9. člen 
(vrste grobov) 

Na pokopališčih v občini Nazarje, navedenih v 1. členu 
tega odloka, so naslednje vrste grobov: 
• enojni grobovi; 
• dvojni grobovi (družinski); 
• žarni grobovi; 
• grobnice; 
• grobovi za duhovnike in redovne brate ter redovne 

sestre; 
• partizanski grobovi.  

Po potrebi upravljavec pokopališča določi poseben 
prostor na pokopališču za skupen pokop umrlih oseb v 
primeru elementarnih in drugi nesreč, za anonimne 
pokope ter za raztrositev pepela. 
 

10. člen 
(enojni in dvojni grobovi) 

Enojni in dvojni grobovi so globoki 1,80 m in se lahko 
poglobijo do 3,50 m. Širina enojnih grobov je 0,80 m do 
1,20 m; širina dvojnih grobov je od 1,20 m do 1,80 m. 

Dolžina enojnih in dvojnih grobov je 1,90 m. 
Če se žara shrani v obstoječi enojni ali dvojni grob, se 

tak grob ne smatra kot žarni grob. 
 

11. člen 
(žarni grobovi) 

Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih 
grobovih in grobnicah. Globina žarnega groba je najmanj 
0,70 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,20 m. Žarni grob 
se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare. 
 

12. člen 
(anonimni pokopi) 

Anonimni pokopi se opravijo v skladu z vsakokrat 
veljavnim zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost. 
 

13. člen 
(raztrositev pepela) 

Raztrositev pepela se opravlja s posebnim priborom na 
posebno urejenem prostoru pokopališča, na katerem so 
napisana imena umrlih in skupnem prostoru za polaganje 
cvetja in prižiganjem sveč. 

Raztros pepela zunaj pokopališča se lahko opravi na 
podlagi izdanega soglasja župana v skladu z določbami 
vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja pokopališko in 
pogrebno dejavnost. 
 

14. člen 
(pokop v grobnici) 

V grobnici na pokopališču je dovoljeno pokopavati le v 

kovinskih krstah ali v krstah iz trdega lesa s kovinskim 
vložkom ter v žarah. 
 

15. člen 
(mirovalna doba za grobove) 

Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega 
pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za 
pokop s krsto je deset let. 

Mirovalna doba sme biti izjemoma krajša od desetih let, 
kadar je grobna jama predhodno poglobljena in kadar 
nad spodnjo krsto ostane vsaj 0,1 m zemlje, zgornja plast 
zemljine pa je visoka najmanj 1,5 m.  

Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, 
kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku 
mirovalne dobe. 
 

16. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 

Pokop se praviloma opravi na pokopališču. 
Pokop zunaj pokopališča se lahko opravi na podlagi 

izdanega soglasja župana v skladu z določbami 
vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja pokopališko in 
pogrebno dejavnost. 
 

17. člen 
(vrsta in obseg naprav, potrebnih za izvajanje javne 

službe) 
Infrastrukturni objekti in naprave potrebne za izvajanje 

javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku so v 
lasti upravljavca pokopališča, in so: pokopališki zid, 
mrliška vežica in prostor za svojce, prostor za orodje, 
vodovodni priključek, javna razsvetljava, opremljen 
prostor za odlaganje smeti ter ostala infrastruktura na 
območju pokopališč iz 1. člena tega Odloka. 

Naprave in oprema potrebna za izvajanje javne službe 
pokopališke dejavnosti po tem odloku so v lasti 
upravljavca pokopališča, in so: oprema mrliške vežice in 
spremljajočih prostorov, prapori in zastave, oprema 
prostorov za odlaganje smeti, orodje za vzdrževanje in 
urejanje pokopališča. 
 

18. člen 
(mrliške vežice) 

Na območju občine Nazarje se umrli polagajo na 
mrtvaški oder praviloma v mrliški vežici. 

Čuvanje umrlega na domu se dovoli samo izjemoma, 
na izrecno željo umrlega ali njegovih svojcev. 

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom 
položijo pokojnega stanovskega predstavnika do pokopa 
izjemoma tudi v objekt, ki je namenjen za opravljanje 
verskih obredov. 

Soglasje za to da župan občine Nazarje na pisno 
zahtevo verske skupnosti. 

Mrliške vežice iz prvega odstavka tega člena obratujejo 
po potrebi vsak dan med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer. 
 

19. člen 
(poti med grobovi) 

Poti med grobovi morajo biti široke najmanj 0,30 m. 
Spomeniki, nagrobne ograje, razne zrasti oz. druga 
znamenja ne smejo posegati izven meja določenega 
grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ 1,50 
m. 
 

20. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 

Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v 
prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem 
soglasju upravljavca pokopališča. 
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Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, 
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih 
obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in 
tem odlokom. 

Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od 
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti 
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi 
soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev 
občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč 
upravni spor. 

Za druga manjša dela na grobovih na območju 
pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje 
spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske 
storitve) ni potrebno soglasje ali priglasitev del. Pri 
izvedbi teh del so izvajalci dolžni izvesti ob upoštevanju 
krajevnih običajev in ohranitvi celovite podobe 
pokopališča. 
 
V. Vzdrževanje reda in miru na pokopališču 
 

21. člen 
Obiskovalec pokopališča oziroma mrliške vežice je 

dolžan opustiti vse, kar žali spoštovanje do umrlih 
oziroma svojce pokojnika. 

Na pokopališču in mrliški vežici je prepovedano: 
• nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, 

razgrajanje in podobno; 
• odlaganje odpadkov ob ograji ali na tuje grobove 

oziroma izven za to določenega prostora; 
• stopanje in hoja po grobovih; 
• trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in 

nasadih; 
• onesnaževanje pokopališkega prostora in mrliške 

vežice; 
• vožnja s kolesi, motornimi vozili ali njihovo 

shranjevanje na pokopališču; 
• poškodovanje grobov, mrliške vežice in 

pokopaliških prostorov; 
• odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, 

v pokopališke kapacitete za odpadke; 
• onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških 

objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali 
nasadov; 

• vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na 
območju pokopališča; 

• odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških 
prostorov in z objektov v območju pokopališča; 

• opravljati prevoze, kamnoseških, vrtnarskih, 
kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane 
pogrebne svečanosti; 

• nameščanje reklamnih sporočil na območju 
pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca. 

 
VI. Pogrebna dejavnost 
 

22. člen 
(zagotavljanje storitev pogrebne dejavnosti) 

Pogrebne dejavnosti v Občini Nazarje iz drugega 
odstavka 2. člena tega odloka se zagotavljajo na sledeč 
način: 
• gospodarska javna služba zagotavljanja 24-urne 

dežurne službe se zagotavlja s podelitvijo 
koncesije; 

• pogrebne dejavnosti prevoza, priprave in upepelitve 
pokojnika ter priprava in izvedba pogreba se 
zagotavljajo na trgu. 

Koncesija zagotavljanja 24-urne dežurne službe se 
podeli po postopku iz tega odloka. Z izbranim 
koncesionarjem se sklene koncesijsko pogodbo, v kateri 
se podrobneje določi obseg in vrsto del. 

23. člen 
(izvajalci pogrebne dejavnosti) 

Pogrebna dejavnost se izvaja v skladu z vsakokrat 
veljavnim zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno 
dejavnost. 

Izvajalci pogrebne dejavnosti morajo izpolnjevati pogoje 
iz zakona in drugih predpisov, ki urejajo pogrebno in 
pokopališko dejavnost ter pridobiti dovoljenje za 
opravljanje pogrebne dejavnosti. 
 

24. člen 
(prijava pokopa) 

Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in 
tudi določi okvirni čas pokopa. 

Naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne 
dejavnosti prijavi pokop upravljavcu pokopališča. 

K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma 
izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda 
pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, 
ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena. 

Če naročnika ni, prijavi pokop občina, v kolikor je imel 
pokojnik zadnje stalno prebivališče na območju občine. 

Upravljavec pokopališča ne sme dovoliti pokopa, če mu 
ob prijavi oz. pred pokopom niso predložena dokazila o 
prijavi smrti. 
 

25. člen 
(pogrebna slovesnost) 

Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred 
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo. 

Pogrebna slovesnost se organizira v skladu z voljo 
umrlega ali najbližjega sorodnika. 

Pogrebna svečanost se ne organizira, če se opravi 
pogreb skladno z voljo umrlega ali njegovih najbližjih 
sorodnikov v družinskem krogu. 

Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in 
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na 
krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z 
moralo. 

Pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo in je 
dolžan upoštevati pravila dostojanstva in spoštovanja do 
umrlega. 

Pogrebna slovesnost se odvija na krajevno običajen 
način. Praviloma se od umrlega najprej poslovijo 
govorniki, nato lahko sledijo pevci, recitatorji, orkestri ter 
verski obred. Po končani svečanosti se oblikuje pogrebni 
sprevod. 

Govorniki pri pogrebu so dožni upoštevati pieteto do 
pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne 
ali politične nestrpnosti. 

Pogrebne slovesnosti na pokopališču se pričnejo v 
vežici oz. drugem prostoru, ki je določen za ta namen. 

Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci 
zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev, 
nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s 
spremstvom. Za krsto oz. žaro sledijo sorodniki, nato 
drugi udeleženci pogreba do mesta pokopa. 

Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrstijo ob grobu. 
Med spuščanjem krste ali žare s posmrtnimi ostanki v 
grob se lahko vrši verski obred. Po minuti molka, 
poklonitvi zastav in praporov ter po govorih je pogreb 
končan. Najkasneje dve uri po končani svečanosti je 
potrebno grob zasuti. Z delom se sme pričeti, ko večina 
udeležencev zapusti grob. 

Pri anonimnih pokopih se pogrebna svečanost zaključi 
na prostoru, ki ga upravljavec pokopališča določi v ta 
namen. 

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno 
pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika 
iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta 
pokopa. 
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26. člen 
(pokop) 

Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev 
posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov 
pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z 
voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom. 

Pokop se opravi na pokopališču na enega od načinov, 
predvidenih v skladu z veljavno zakonodajo. 

Pokop opravi pogrebno moštvo. 
Dejavnost pogrebnega moštva lahko opravijo tudi 

druge osebe, skladno z voljo umrlega, njegovimi 
najbližjimi sorodniki ter krajevnimi običaji (gasilci…). 
 

27. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 

Stroški socialnih pokopov se krijejo iz občinskega 
proračuna. V tem primeru se zagotovi osnovni obseg 
pogreba. 

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, 
pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in 
pokop, vključno s pogrebno opremo. 

Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro. 
Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz 

zapuščine umrlega. 
 

28. člen 
(čas pokopa) 

Pokopi so vsak dan med 10. in 18. uro. 
Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in 

naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti. 
 
VII. Koncesijski akt 
 

29. člen 
Predmet izvajanja javne gospodarske službe v 

koncesijski obliki na področju opravljanja pogrebne in 
pokopališke dejavnosti v Občini Nazarje po tem odloku 
je: 
• pogrebna dejavnost zagotavljanja 24-urne dežurne 

službe; 
• pokopališka dejavnost, ki obsega zagotavljanje 

urejenosti pokopališča; 
• pokopališka dejavnost, ki obsega vodenje trajne 

evidence o pokojnikih in 
• vodenje trajne evidence grobov. 

 
30. člen 

(naloge koncesionarja glede 24-urne dežurne službe) 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja 

smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na 
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe, vključno z uporabo le-teh. 

V občini se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna 
občinska gospodarska javna služba s podelitvijo 
koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje 
zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe. 

Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na 
podlagi javnega razpisa po postopku določenim s 
predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije 
gospodarske javne službe in v skladu s tem Odlokom. 

Izbran izvajalec 24-urne dežurne službe je v primeru 
izrednih razmer (vojna, naravne nesreče …) na zahtevo 
in v dogovoru z občino dolžan zagotoviti storitve 
pogrebne službe v celoti. 
 
 
 

31. člen 
(naloge koncesionarja glede pokopališke dejavnosti 

urejenosti pokopališč) 
Občina pooblasti koncesionarja za izvajanje obvezne 

lokalne javne službe za pokopališko dejavnost 
zagotavljanje urejenosti pokopališč, ki zajema sledeče 
naloge: 
• vzdrževanje pokopališč, ki obsega: vzdrževanje 

skupnih glavnih poti, zelenic (košnja trave, 
odstranjevanje plevela ….), vzdrževanje in 
obrezovanje dreves, grmovnic in živih mej (razen 
cipres, ki predstavljajo ograjo pokopališča), 
nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in 
druga vzdrževalna dela; 

• storitve najema pokopaliških objektov in naprav; 
• storitve grobarjev, kar obsega: izkop in zasutje 

grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz 
odvečne zemlje in posušenega cvetja na 
odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov; 

• storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki 
obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške 
vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob ali z raztrosom pepela, razen v 
primeru, ko se naročnik pogreba s koncesionarjem 
dogovori  drugače in pogrebno moštvo zagotovijo 
npr. svojci, gasilci, lovci … 

• čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega po 
glavnih poteh in v primeru pogreba od vežice do 
groba pokojnika; 

• skrb za red in čistočo na pokopališčih in v 
pokopaliških objektih; 

• vzdrževanje grobov posebnega pomena;  
• vzdrževanje opuščenih grobov; 
• nadzor nad izvajanjem kamnoseških in ostalih del 

na grobovih v skladu z najemo pogodbo in načrtom 
pokopališča; 

• nadzor nad ustreznim in rednim vzdrževanjem 
grobov v skladu z najemno pogodbo; 

• odklepanje in zaklepanje mrliške vežice; 
• redno čiščenje mrliških vežic (pred in po vsaki 

uporabi mrliške vežice); 
• organizira in nadzira dela na pokopališču; 
• skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi 

neposredni okolici; 
• zagotavlja električni priključek uporabnikom in 

izvajalcem del; 
• zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in 

vencev; 
• zagotavlja ogrevanja mrliške vežice v zimskem 

času; 
• nudi malo kuhinjo; 
• zagotavlja ozvočenja govornika; 
• uskladi mesto, datum in uro pokopa, glede na 

predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma 
izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti; 

• po potrebi druge naloge, ki se dogovorijo v 
koncesijski pogodbi ali ki jih občina občasno naroči 
glede na razmere oz. potrebe. 

• Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega 
člena, občina zagotavlja sledeče storitve urejenosti 
pokopališč: 

• plačilo tekočih stroškov vzdrževanja – poraba vode, 
elektrike, odpadki in drugi tekoči stroški; 

• redno vzdrževanje objektov, naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture. 

 
32. člen 

(javno pooblastilo koncesionarju za vodenje evidenc) 
Koncesionarju se podeli javno pooblastilo za vodenje 
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sledečih evidenc: 
• vodenje trajne evidence o pokojnikih, ki so ali so bili 

pokopani na pokopališču; 
• vodenje trajne evidence grobov - kataster. 

 
33. člen 

(koncesijsko območje) 
Območje izvajanja gospodarske javne službe po tem 

odloku je območje celotne Občine Nazarje, na katerem 
sta pokopališči: 
• Nazarje in 
• Šmartno ob Dreti. 
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih, ne 

glede na njihovo veroizpoved, kraj bivanja, državljanstvo, 
narodnost in raso. 

 
VIII. Pogoji in merilo za izvajanje in podelitev 

koncesije  
 

34. člen 
(pogoji in merilo za izvajanje in podelitev koncesije) 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba. V prijavi 

za pridobitev koncesije mora kandidat dokazati, da 
izpolnjuje potrebne pogoje za udeležbo, in sicer: 
• da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti 

in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v 
ustanovitveni akt; 

• da ima zaposleni najmanj dve osebi; 
• da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz 

pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene; 
• da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za 

pokojnika; 
• da ima najmanj eno transportno krsto; 
• da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s 

higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s 
pokojniki; 

• da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, 
izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne 
službe pogrebne in pokopališke dejavnosti; 

• da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, 
delovne priprave in zadostno število delavcev, 
usposobljenih za izvajanje razpisane javne službe 
pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki so predmet 
te koncesije; 

• da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno 
izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno 
povračilo škode koncedentu; 

• da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v 
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in 
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega 
transakcijskega računa; 

• da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru 
standardov in normativov; 

• da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba 
v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPPDej; 

• da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna 
zakonodaja.  

Kandidati morajo predložiti ustrezna jamstva, da bo 
ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred 
podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na 
javnem razpisu. 

Koncedent podrobneje opredeli dokazila v razpisni 
dokumentaciji za razpis koncesije, v kateri lahko določi 
še druge pogoje za izbor koncesionarja. 

Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za izvajanje 
javne službe ves čas trajanja pogodbe. 

Merilo za izbor koncesionarja je cena izvajanja storitev, 
ki so predmet koncesije. 

 
 

35. člen 
(koncesijska pogodba) 

Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska 
pogodba, s katero se uredijo vse medsebojne obveznosti 
med koncesionarjem in koncedentom. 

Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo 
javnopravne pogodbe, zato lahko koncedent v njej 
opredeli določene javnopravne elemente in enostranske 
ukrepe koncedenta, s katerimi se varuje javni interes. 

Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo ali del 
storitev po koncesijski pogodbi na drugega koncesionarja 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja koncesije zgolj s 
privolitvijo koncedenta. 
 

36. člen 
(dolžnosti koncesionarja) 

Dolžnosti koncesionarja so: 
• zagotoviti kontinuirano izvajanje javne gospodarske 

službe; 
• pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno 

zakonodajo, sprejete predpise, standarde in 
normative ter kodekse za opravljanje predmetnih 
dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje; 

• zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji; 
• koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne 

službe; 
• za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne 

knjige in druge knjigovodske listine ter obračune; 
• po preteku koncesijske pogodbe koncendentu 

predati zakonsko določene evidence in soglasja; 
• uporabljati vse s strani koncedenta predane objekte 

in naprave s področja infrastrukture le za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. 

Koncedent bo predal koncesionarju po podpisu 
koncesijske pogodbe v upravljanje objekte in naprave s 
področja infrastrukture, ki sodijo v posamezni 
funkcionalni kompleks posameznega pokopališča, z 
vsemi pritiklinami in morebitnimi bremeni ter 
dokumentacijo, ki jo ima koncedent in jo koncesionar 
potrebuje za opravljanje predmetne dejavnosti v obsegu, 
kot jih potrebuje. O prevzemu se izdela prevzemni 
zapisnik. 

Koncesionar upravlja z infrastrukturo, napravami in 
opremo iz 17. člena v imenu in za račun občine kot 
koncedenta. 

Vrsta in obseg nalog se podrobneje opredelita v 
koncesijski pogodbi. 
 

37. člen 
(pravice koncedenta) 

Koncedent ima pravico: 
• nadzirati cene pogodbenih storitev na pokopališčih; 
• nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe, 

finančnega nadzora in nadzora upravljanja in 
vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav; 

• opravljati naloge pokopališke dejavnosti, ki jih ni 
prenesel na koncesionarja; 

• druge pravice določene z zakonom in koncesijsko 
pogodbo. 

 
38. člen 

(uporabniki storitev) 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo 

poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti: 
• pravico do uporabe storitev javne službe pod 

enakimi pogoji, določenimi z zakonom in drugimi 
predpisi; 

• pravico do pritožbe na pristojne organe, če so 
kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, 
svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ...); 
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• pravico opozoriti na nepravilno ali neustrezno 
izvajanje javne službe ter oblikovati pobude in 
predloge za boljše izvajanje; 

• obveznost ureditve najema grobov z najemno 
pogodbo; 

• obveznost spoštovanja pokopališkega reda in 
navodil, ki jih izda skladno s tem odlokom in 
koncesijsko pogodbo koncesionar; 

• obveznost upoštevanja predpisov, ki urejajo 
področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in 
sanitarnega varstva in druge predpise. 

 
39. člen 

(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh 
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s 
pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba 
sklenjena. 

Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in 
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku in v 
koncesijski pogodbi na sledeče načine: s sporazumno 
razvezo, z razdrtjem, z odvzemom koncesije. 
 

40. člen 
(sporazumna razveza) 

Koncesijska pogodba lahko predčasno preneha na 
podlagi sporazumne razveze. 

Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za 
razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da 
nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe 
ni smotrno ali mogoče oz. je kako drugače oteženo do te 
mere, da z izvajanjem pogodbenih določb ni mogoče ali 
smiselno nadaljevati. 

Pogodbena stranka, ki predlaga sporazumno razvezo 
pogodbe, posreduje drugi stranki pisno pobudo, ki 
vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje 
pogodbe z obrazložitvijo. 
 

41. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 

Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita 
svoje obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev 
obveznosti ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem 
odlokom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z 
navadno izjavo. 

Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem 
oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:  
• če koncesionar storitev ne izvaja redno, strokovno, 

pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju 
nalog iz tega odloka ali koncedentu povzroča 
škodo; 

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

• če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da 
nastaja ali bi lahko nastala večja materialna ali 
nematerialna škoda uporabnikom njegovih storitev, 
koncedentu ali tretjim osebam;  

• če koncesionar kljub pismenemu opozorilu 
koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na 
način, določen s tem odlokom in koncesijsko 
pogodbo;  

• v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.  
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz 

prejšnjega odstavka lahko začne koncedent postopek za 
enostransko razdrtje koncesijske pogodbe.  

Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če 
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske 
pogodbe tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje 
koncesijske pogodbe.  

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

S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli 
način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko 
razdrtje koncesijske pogodbe s strani koncedenta. 

Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska 
razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve. 
 

42. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije 
s strani koncedenta predčasno preneha: 
• če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz 

tega odloka in s koncesijsko pogodbo v določenem 
roku;  

• zaradi izvajanja gospodarske javne službe v 
nasprotju s koncesijsko pogodbo; 

• če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz 
tega odloka preneha izvajati v koncesijski obliki;  

• če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne 
poravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za 
posledico prenehanje obstoja koncesionarja ali 
drugo obliko ugotovljene insolventnosti 
koncesionarja, 

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

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

• če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične 
podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;  

• če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz 
koncesijske pogodbe; 

• v primerih podrobneje določenih v koncesijski 
pogodbi. 

Postopek in obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka se 
podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi. 

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije 
izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava 
koncedenta. Koncesijsko razmerje preneha z dnem 
dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije. 
 

43. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 

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

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko 
koncedent uporabi: 
• uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem 

koncesijske pogodbe; 
• izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju; 
• odvzem koncesije.  
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom 

sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati 
koncesionarja.   

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

 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1908 
 

 

44. člen 
(zavarovanje odgovornosti za škodo) 

Koncesionar mora v roku 15 dni po podpisu koncesijske 
pogodbe in pred pričetkom opravljanja dejavnosti 
zavarovati odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil z 
nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki bi jo 
povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali 
drugim osebam in predložiti koncedentu v vednost kopijo 
zavarovalne police v višini, ki se opredeli s koncesijsko 
pogodbo. 
 

45. člen 
(sredstva koncesionarja) 

Za izvajanje dejavnosti koncesionar pridobiva sredstva 
iz: 
• prihodkov iz naslova 24-urne dežurne službe za 

pogrebno dejavnost; 
• prihodkov iz naslova izvajanja pokopališke 

dejavnosti, ki je predmet koncesijske pogodbe; 
• prihodkov iz naslova raznih dotacij ter drugih virov. 
Cene koncesioniranih storitev pokopališke dejavnosti in 

24-urne dežurne službe s sklepom določi Občinski svet 
Občine Nazarje. 

 
IX. Začetek in čas trajanja konceisje 
 

46. člen 
(nastanek koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo 
medsebojna razmerja med koncedentom in 
koncesionarjem. 

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

47. člen 
(trajanje koncesijskega razmerja) 

Opravljanje koncesijske dejavnosti po tem odloku se 
podeli na podlagi javnega razpisa za koncesijsko obdobje 
do 10 (deset) let. 

Podelitev koncesije se izvede v skladu z predpisi, ki 
urejajo podelitev koncesij. 
 

48. člen 
(pričetek izvajanja koncesije) 

Koncesionar mora pričeti izvajati javno službo z dnem 
sklenitve koncesijske pogodbe. 
 
X. Način podelitve koncesije 
 

49. člen 
(način podelitve koncesije) 

Koncedent izbere koncesionarja na osnovi izvedenega 
javnega razpisa, ki se objavi na portalu javnih naročil v 
Republiki Sloveniji. Sklep o začetku postopka izvedbe 
javnega razpisa sprejme župan. 

V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent 
zagotovi transparentno in enakopravno obravnavanje 
ponudnikov. 

Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire 
koncesionarja se pooblasti občinsko upravo koncedenta. 

Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe 
ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja 
koncesije se pooblasti župana. 

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in 
oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo 
strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo. 
 
XI. Nazdor 
 
 

50. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe pogrebne in 

pokopališke dejavnosti) 
Nadzor nad izvajanjem vsakokratnega zakona, ki ureja 
pogrebno in pokopališko dejavnost in nad določbami tega 
odloka na območju občine opravlja občinska inšpekcija 
skladno s tem odlokom in zakonom. 
 

51. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna 
služba koncedenta. Koncesionar je dolžan strokovni 
službi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije 
o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti vpogled v 
poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z 
izvajanjem koncesije. 

Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan in stalen. 
Izvajalec nadzora se mora izkazati s pooblastilom 
koncedenta. Nadzor se praviloma vrši v delovnem času 
koncesionarja. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga 
morata podpisati pooblaščenca koncedenta in 
koncesionarja. 
 
XII. Kazenske določbe 
 

52. člen 
(kazenske določbe) 

Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki izvaja gospodarske javne službe 
po tem odloku: 
• če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali 
• če ravna v nasprotju z določili tega odloka. 
• Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik: 
• če krši določila 20. člena tega odloka (posegi v 

prostor); 
• če krši določila 21. člena tega odloka (prepovedi); 
• če uredi spomenik, nagrobno ograjo in druga 

znamenja tako, da posegajo izven meje določenega 
grobnega prostora ali segajo višje kot 1,5m, pri 
čemer se tak spomenik oz. objekt odstrani; 

• sadi ali odstranjuje drevje in okrasno grmovje na 
pokopališču brez dovoljenja upravljavca; 

• če ne vzdržuje groba ali vmesnih poti med grobovi. 
 
XIII. Končne določbe 
 

53. člen 
(začetek veljavnosti koncesijskega razmerja) 

Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske 
pogodbe. 

V primeru, da koncesijska pogodba ni skladna s tem 
odlokom veljajo določila tega odloka. 
 

54. člen 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem pogrebne in 
pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo določbe vsakokratnih predpisov, 
ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost. 
 

55. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o 

pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini 
Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št.5/97). 
 
Številka: 032-0007/2014-25 
Datum: 14.12.2017 
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 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
1226. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Nazarje  v letu 2018 
 
Občinski svet Občine Nazarje je na podlagi  11. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in lokalne 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-
1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in  95. člena Statuta 
Občine Nazarje (Uradno glasilo  ZSO, št. 2/11 – UPB 1 in 
11/12) na svoji 25. redni seji  dne 14.12.2017 sprejel 
  

SKLEP 
O NAČRTU RAVNANJA  S STVARNIM 

PREMOŽENJEM  OBČINE NAZARJE  v LETU 2018 
1. člen 

S tem sklepom se določi načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Nazarje za leto 2018. 
 

2. člen 
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega 

premoženja se za leto 2018 načrtujejo v okvirni ocenjeni 
vrednosti  205.000,00 EUR. 

Nakup premičnega premoženja  nad vrednostjo 
10.000,00 EUR ni planiran. 

Prodaja stvarnega premoženja v lasti občine se za leto 
2018 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 289.000,00 
EUR. 

Prihodki od oddaje stvarnega premoženja v najem se 
načrtujejo v skupni vrednosti 245.710,00 EUR. 
 

3. člen 
Občina Nazarje lahko sklene  10% vrednosti  vseh 
pravnih poslov ne glede na vključenost v veljavni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi   v 
Uradnem glasilu slovenskih občin 
 
Številka: 032-0007/2014-25 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
1227. Sklep o načrtu ravnanja  s stvarnim 

premoženjem Občine Nazarje v letu 2019 
 
Občinski svet Občine Nazarje je na podlagi  11. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in lokalne 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-
1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in  95. člena Statuta 
Občine Nazarje (Uradno glasilo  ZSO, št. 2/11 – UPB 1 in 
11/12) na svoji 25. redni seji  dne 14.12.2017 sprejel 
 

SKLEP 
O NAČRTU RAVNANJA  S STVARNIM 

PREMOŽENJEM  OBČINE NAZARJE  v LETU 2019 

1. člen 
S tem sklepom se določi načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Nazarje za leto 2019. 
 

2. člen 
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega 

premoženja se za leto 2019 načrtujejo v okvirni ocenjeni 
vrednosti  25.000,00 EUR. 

Nakup premičnega premoženja  nad vrednostjo 
10.000,00 EUR ni planiran. 

Prodaja stvarnega premoženja v lasti občine se za leto 
2019 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 140.000,00 
EUR. 

Prihodki od oddaje stvarnega premoženja v najem se 
načrtujejo v skupni vrednosti 256.710,00 EUR. 
 

3. člen 
Občina Nazarje lahko sklene  10% vrednosti  vseh 
pravnih poslov ne glede na vključenost v veljavni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi   v 
Uradnem glasilu slovenskih občin 
 
Številka: 032-0005/2014-25 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
1228. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
letu 2018 

 
Na podlagi  23. člena  Odloka o  nadomestilu  za uporabo  
stavbnih zemljišč v občini  Nazarje (Uradno glasilo  
Zgornjesavinjskih občin št. 3/99, 1/02 in 10/03) je 
občinski svet  na svoji 25. redni seji, dne 14. 12. 2017 
sprejel 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN LETNEGA 

NADOMESTILA ZA 
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2018 

 
1. člen 

Vrednost točke  za izračun nadomestila  za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju občine Nazarje v letu 
2018 znaša  0,001513 €/m2. 
 

2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi,  uporablja pa se od 
1. 1. 2018  dalje. 
 
Številka: 032-0007/2014-25 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
OBČINA PREVALJE 

 
1229. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu  za območje st 32 SSE – I. faza 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1910 
 

 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
18/2006,19/2006-popr., 34/2007, 15/2010, 12/2013, 
12/2013), je Občinski svet Občine Prevalje na  25. redni  
seji dne 14.12.2017 sprejel  
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 
ZA OBMOČJE ST 32 SSe – I. FAZA 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(podlaga za sprejem) 

(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih 
sestavin občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje 
(Ur. glasilo slovenskih občin št. 36/2015, 71/2015), 
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt  za območje 
ST 32 SSe – I. faza - v nadaljevanju OPPN. 
(2) OPPN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., 
Ravne na Koroškem, pod št. projekta 16/16-OPPN z 
datumom november 2017. 
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Odlok o OPPN iz prejšnjega člena določa: 
ureditveno območje podrobnega načrta, arhitekturne, 
krajinske in  oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih 
virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno 
z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi območji, 
dopustnost odstopanja od načrtovanih rešitev  in druge 
pogoje za izvajanje tega odloka. 
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in 
grafično prikazane v OPPN, ki obsega tekstualni in                                
grafični del. Grafični del vsebuje:  
 

1.  Pregledna situacija  M 1:50000 
2.  Izvleček iz prostorskih sestavin OPN 

Občine Prevalje 
 M 1:5000 

3.  Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji 

 M 1:25000 

4.  Območje podrobnega načrta z 
obstoječim parcelnim stanjem 

 M 1:1000 

5.  Zazidalna situacija  M 1:1000 
6.  Prikaz omrežij in priključevanja 

objektov na infrastrukturo  
 M 1:1000 

7.  Prikaz elektro omrežja in 
priključevanja objektov na 
infrastrukturo  

 M 1:2000 

8.  Prikaz ureditev potrebnih za 
varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom 

 M 1:1000 
  

9.  Načrt parcelacije  M 1:1000 
 
II. Opis prostorske ureditve 
 

 

3. člen 
(opis prostorske ureditve) 

(1) Območje OPPN je namenjeno za gradnjo 
enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb (CC.SI-
11100, 11210) – gradnja nizke gostote,  vključno s 
pripadajočo komunalno infrastrukturo. 
(2) Urbanistična zasnova je določena ob upoštevanju 
konfiguracije terena, poteka obstoječe javne 
infrastrukture vključno z  varovalnimi koridorji ter 
možnosti dostopa do zemljiških parcel.  
(3) Na območju je predvidena ureditev prometnih 
površin in druge gospodarske javne infrastrukture. 
 
III. Območje prostorske ureditve 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje  OPPN se nahaja na območju naselja 
Stražišče in je razdeljeno na dve fazi. 
(2) Celotno območje OPPN obsega zemljišča parc. št. 
410/1 del, 280/21 del, 280/22 del, 410/2 del, 280/20 in 
283/7, vse k.o. 877 Stražišče, v skupni izmeri ok. 0,65 
ha. 
(3) I faza OPPN, ki je predmet tega OPPN, obsega 
zemljišča parc. št. 410/1 del, 280/21 del, 280/22 del, vse 
k.o. 877 Stražišče, v skupni izmeri ok. 0,52 ha.  
(4) Vplivno območje OPPN obsega vsa zemljišča znotraj 
območja OPPN in zemljišča  na katerih je predvidena 
gradnja infrastrukture.  
(5) Posegi izven območja urejanja se nanašajo na 
gradnjo predvidene komunalne opreme in priključevanje 
le te  na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo  in 
se izvajajo na zemljiščih parc. št.: 411, 410/1 278/2, 
280/26, 280/23, vse  k.o. 877 Stražišče. 
(6) Meja območja obdelave je razvidna iz grafičnih prilog 
(grafična priloga 4  v M. 1 : 1000). 
 
IV. Umestitev načrtovane ureditve v prostor 
 

5. člen 
(zasnova prostorske ureditve) 

(1) Stanovanjski objekti bodo razporejeni vzdolž 
predvidene interne dovozne ceste in LC 350281. 
(2) Na območju urejanja je predvidena kombinacija 
večjih in manjših zemljiških parcel od ok. 760 – 1390 m2 
s skupno 4 stanovanjske enote. 
(3) Celotno območje se navezuje na lokalno cesto št. 
350281 Prevalje - Stražišče, ki poteka na zahodni in južni 
strani območja. 
(4) Predvideni objekti bodo  priključeni na infrastrukturne 
vode in naprave, ki so oz. bodo zgrajeni na tem območju. 
 

6. člen 
(vrste dopustnih objektov) 

(1) Na zemljiških parcelah z oznako S1- S4 je dovoljeno   
graditi enostanovanjske stavbe (CC SI 11100) in 
dvostanovanjske stavbe (CC SI 11210) ter nezahtevne in 
enostavne objekte v skladu s 14. členom tega odloka. 
 

7. člen 
(lega in oblikovna zasnova objektov) 

(1) Tlorisna velikost stanovanjskih stavb:  podolgovati 
tloris okvirnih dim. 12,00 x  9,00 m +- 2,0 m. 
(2) Dovoljene so tudi drugačne tlorisne zasnove (oblika 
črke L oz. T in podobno) s tem, da širina prizidkov k 
osnovnem tlorisu ne sme presegati 1/2 širine osnovnega 
objekta; 
 

8. člen 
(višinske kote) 

(1) Nivelete tal pritličja posameznih objektov bodo 
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pogojene z  višino dovoznih cest do le teh ter z niveleto 
zunanjega terena. 
(2) Dopustna etažnost stanovanjskih objektov: ( K ) + P 
+ M, izvedba kletnih etaž (vkopanih in delno vkopanih) je 
opcijska, če to dopuščajo geomehanske razmere, možna 
je izvedba objektov tudi v medetažni obliki; 
(3) Višina kolenčnega zidu v mansardi, ki se meri od  
gotovega poda do  začetka poševnine stropa, ne sme 
presegati  1,40 m; 
(4) Višina stanovanjskih objektov je dovoljena največ  
9,0 m nad koto pritličja objekta. 
 

9. člen 
(regulacijske črte, odmiki) 

(1) Gradbene linije objektov  so razvidne iz grafičnih 
prilog. 
(2) Gradbene linije objektov so praviloma vzporedne z 
dovozno cesto oz. plastnicami terena. 
(3) Odmiki stanovanjskih objektov od interne dovozne 
ceste morajo znašati  min. 3,0 m, od lokalne ceste pa 
min. 5,0 m. 
(4) Najmanjši odmik objekta (fasadne oz. kletne stene) 
od parcelnih meja sosednjih zemljišč  mora znašati 3,0 
m, najmanjši odmik najbolj izpostavljenega dela objekta 
(napušča strehe, nadstreškov in podobno) pa mora 
znašati 2,0 m;  
(5) Odmiki objektov od obstoječih in predvidenih 
komunalnih vodov in naprav morajo biti usklajeni z 
veljavnimi tehničnimi predpisi. 
 

10. člen 
(pogoji za oblikovanje objektov) 

Skupni pogoji za oblikovanje in konstrukcijo objektov: 
• Fasade: uporaba tradicionalnih materialov - omet, 

kamen , les; 
• Fasade morajo biti v svetlih pastelnih barvah oz. 

lesene; 
• Okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene 

v skladu z kompozicijsko zasnovo objekta ali  osno; 
• Strehe objektov: dvokapnice naklona 35-450 , 

dovoljena je  kombinacija dvokapnih streh z ravnimi 
oz. enokapnimi strehami; 

• Dovoljene so frčade tradicionalnih oblik, krite z 
dvokapno, enokapno ali ravno strešico in zidcem ob 
straneh, razporejene osno na odprtine; 

• Pri izboru kritine osnovne strehe je dovoljeno 
uporabljati avtohtone materiale: opečna in opeki 
podobna kritina oz.  betonski strešnik v sivi ali črni 
barvi, lesene skodle; 

• Objekti so lahko grajeni s klasičnimi gradbenimi 
materiali v masivni konstrukciji oz. v montažni 
izvedbi; 

 
11. člen 

(faktor izrabe in zazidanosti parcel) 
(1) Faktor izrabe parcel (razmerje med bruto tlorisno 
površino objekta in celotno površino parcele namenjene 
gradnji) je dovoljen do največ 0,50. 
(2) Faktor zazidanosti parcel (razmerje med zazidano 
površino objekta, vključno s pomožnimi objekti,  in 
celotno površino parcele namenjene gradnji) je dovoljen 
do največ 0,30. 
 

12. člen 
(pogoji za ureditev okolice objektov) 

(1) Glavni dovozi do parcel in glavni vhodi v objekte so 
predvideni v pritlični oz. kletni etaži v nivoju terena. 
(2) Najmanj 50 % zemljiških parcel objektov mora biti 
ozelenjeno, na teh površinah naj se ohranja tradicionalni 

videz kulturne krajine, predvsem v obliki travniških 
sadovnjakov. 
(3) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti 
prilagojena sosednjimi zemljišči, oporni zidovi so 
dovoljeni le v primeru, ko ni možno drugačno 
zavarovanje brežin v skladu s mnenjem geomehanika ter 
na podlagi ustrezne projektne dokumentacije. 
(4) Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi 
materiali in ozelenjeni; 
(5) Del zaraščenih kmetijskih površin na zahodni strani 
območja urejanja med obstoječo lokalno cesto in novo 
interno dovozno cesto na parceli 410/1 k.o. Stražišče v 
izmeri ok. 0,1 ha bo izkrčen zaradi gradnje predvidenih 
objektov. 
(6) Ograjevanje zemljiških parcel objektov z zidanimi 
ograjami ni dovoljeno. Dopustni so le leseni plotovi oz. 
žive meje višine do 1,50 m, ki morajo biti odmaknjeni od 
roba cestnega telesa min. 0,50 m in postavljeni tako, da 
ne ovirajo preglednosti. 
(7) Po končanih delih je potrebno vse odkopne in 
nasipne brežine humusirati in zatraviti oz. hortikulturno 
urediti. 
 

13. člen 
(pogoji in merila za parcelacijo) 

(1) Parcele grajenega javnega dobra so razvidne iz 
grafičnih prilog. 
(2) Zemljiške parcele posameznih objektov bodo 
velikosti od ok. 760 – 1390 m2. 
(3) Velikost posameznih parcel je razvidna iz grafičnih 
prilog. 
 

14. člen 
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih 

objektov) 
(1) Na celotnem območju OPPN je dovoljeno graditi 
naslednje nezahtevne in enostavne objekte - pomožne 
objekte v javni rabi, podporne zidove, male komunalne 
čistilne naprave, rezervoarje, vodnjake, priključke na 
objekte javne gospodarske infrastrukture, vodna zajetja 
in objekte za akumulacijo vode, pomožne komunalne 
objekte in pomožne objekte za spremljanje stanja okolja 
in naravnih pojavov.  
(2) Nezahtevne in enostavne objekte, ki se štejejo za 
majhne stavbe, je dovoljeno graditi na zemljiških 
parcelah objektov ob upoštevanju splošnih in podrobnih 
pogojev, ki v OPN Občine Prevalje, glede vrste in 
velikosti le teh, veljajo za območje namenske rabe SSe.  
(3) Nezahtevni in enostavni objekti – majhne stavbe  
morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri 
pripadajo.  
(4) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti smiselno 
locirani na parceli ob upoštevanju urbanistične zasnove 
osnovnega objekta.  
(5) Minimalni odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov 
od sosednjih zemljišč oz. gospodarske javne 
infrastrukture so določeni v OPN Občine Prevalje. 
 
V. Zasnova projektnih rešitev  in pogojev glede 

priključevanja objektov na javno gospodarsko 
infrastrukturo in grajeno dobro   

 
15. člen 

(komunalna oprema območja) 
(1) Območje urejanja bo opremljeno z minimalno 
gospodarsko javno infrastrukturo , ki obsega oskrbo s 
pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda 
in dostop do javne ceste. Priključitev na 
telekomunikacijsko omrežje je možna v skladu s pogoji 
upravljavca.  
 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1912 
 

 

16. člen 
(prometna infrastruktura) 

(1) Celotno območje se navezuje na lokalno cesto 
350281 Prevalje – Stražišče. 
(2) Za dostop do objekta S1 je predvidena izdelava 
novega hišnega priključka na južni strani parcele s 
priključkom na LC 350281. Objekti S2, S3 in S4 se bodo 
napajali preko obstoječe rekonstruirane dovozne poti, ki 
je priključena na LC 350281 na severozahodnem delu 
območja urejanja in poteka po severni strani I faze 
OPPN. 
(3) Tehnični elementi za izvedbo prometne 
infrastrukture: 
• Obstoječa dovozna cesta se rekonstruira  v širino 

cestišča min.  3,5 m in skupno širino cestnega 
telesa ok. 5,0 m; 

• Hišni priključek za objekt S1 se predvidi na južni 
strani območja v širina min. 3,00 m; 

• Parkirni prostori za osebna vozila stanovalcev se 
morajo urediti znotraj zemljiške parcele 
posameznega objekta in sicer najmanj dva parkirna 
mesta na eno stanovanjsko enoto; 

 
17. člen 

(oskrba s pitno in požarno vodo) 
(1) Oskrba območja s pitno vodo bo izvedena z 
navezavo na predvideno zasebno vodovodno omrežje, ki 
bo zgrajeno na tem območju – predvideno zajetje in 
vodohran na zemljišču parc. št. 411 k.o. Stražišče. Za 
navedeno uporabo vode je bilo pridobljeno vodno 
dovoljenje št.  35526-51/2017-6 z dne 23.6.2017. 
(2) Priključni vodovod dolžine ok. 315 m bo potekal po 
zemljišču parc. št. 411 in 410/1 k.o. 877 Stražišče.  
(3) Zaradi zagotavljanja zadostnega pritiska v 
vodovodnem sistemu se predvidi tudi vgradnja naprav za 
zagotavljanje le tega, kjer je to potrebno.  
(4) Za zagotavljanje zadostnih količin požarne vode je 
predvidena gradnja rezervoarja za gasilno vodo 
kapacitete min. 30 m3.   
 

18. člen 
(odvajanje odpadnih voda) 

(1) Na območju urejanja bo izveden ločen sistem 
odvajanja odpadnih voda.  
(2) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan v 
vodotesni izvedbi ter v ločeni izvedbi za odvajanje 
komunalnih  odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. 
(3) Čisto padavinsko vodo s streh se primarno zadržuje 
v namenskih zadrževalnikih vode, za ponovno uporabo 
za higiensko manj zahtevne potrebe (splakovanje 
stranišč) in zalivanje zelenic na zemljiških parcelah 
objektov. 
(4) Presežene količine čiste padavinske vode s strešnih 
površin objektov ter zemljiških parcel objektov  in 
padavinske vode s prometnih površin se morajo preko 
sistema padavinske kanalizacije kontrolirano odvajati v 
ustrezno urejene ponikovalnice ob upoštevanju 
geomehanskih lastnosti terena. Ponikovalnice morajo biti 
locirane izven vpliva povoznih površin. 
(5) Do izgradnje skupne čistilne naprave za območje ST 
31 in ST 32 je predvidena izvedba individualnih sistemov 
za zbiranje in čiščenje komunalnih voda. Komunalne 
odpadne vode se bodo zbirale in prečiščevale v tipskih 
bioloških čistilnih napravah kapacitete do 6 PE izdelanih 
v skladu s standardi od SIST EN 12566-1 do SIST EN 
12566-5,  z iztokom v ponikovalnice. 
(6) Po izgradnji skupne čistilne naprave se mora na 
območju OPPN zgraditi kanalizacija komunalnih 
odpadnih voda in se obvezno priključiti na le to. 
 

 

19. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Predvideni objekti bodo priključeni  na elektro 
omrežje v skladu s pogoji upravljavca.  
(2) Predvideni objekti bodo priključeni  na elektro 
omrežje preko novega napajalnega NN kablovoda v 
skladu z idejnim projektom št. 16/16-SG/E, Biro Godec, 
Sanja Godec, s.p., in pogoji upravljavca.  
(3) Priključno mesto se nahaja na obstoječem elektro 
omrežju na oddaljenosti ok. 700 m – TP Stražišče - 
Čuješ. Električno napajanje bo izvedeno z zemeljskim 
kablovodom do zunanje priključno merilne omarice, na 
katero se priključijo posamezne stanovanjske stavbe. 
 

20. člen 
(telekomunikacijsko  omrežje) 

(1) Ureditveno območje bo možno priključiti na 
telekomunikacijska omrežja v skladu s pogoji 
upravljavcev – priključitev je možna na obstoječe 
telekomunikacijsko omrežje v bližini stavbe na naslovu 
Stražišče 86. 
(2) Pri gradnji objektov na območju OPPN je potrebno 
upoštevati trase obstoječega TK omrežja ter na podlagi 
projektne dokumentacije predvideti zaščito, prestavitev in 
razširitev telekomunikacijskega in KTV omrežja. 
(3) Za potrebe izvedbe telekomunikacijskega omrežja se 
na območju urejanja (po dovozih cestah) vgradi kabelska 
kanalizacija za telekomunikacijske vode (2 x PE cev fi 
50), na točki razvoda se izvede kabelski jašek iz BC fi 80, 
do stanovanjskih objektov pa se predvidi PEHD cev fi 32 
mm. 
 

21. člen 
(ogrevanje objektov) 

Stanovanjski objekti morajo urediti lastne kurilnice 
(predvsem na leseno biomaso) oz. za ogrevanje objektov  
uporabiti obnovljive energetske vire (sončna energija, 
toplotna črpalka, dr). 
 

22. člen 
(obveznost priključitve na omrežja in objekte javne 

gospodarske infrastrukture) 
Vsi predvideni objekti se morajo obvezno priključiti na 
prometno omrežje, vodovodno omrežje,   elektro omrežje 
ter sisteme odvajanja odpadnih  komunalnih in 
padavinskih voda.  
 

23. člen 
(hortikulturna ureditev) 

Vse neutrjene površine se morajo  humusirati in zatraviti. 
 

24. člen 
(nasipavanje in odkop zemljine) 

(1) Na območju OPPN je dovoljeno zasipati in 
odkopavati zemljišča zaradi ureditve platojev za potrebe 
graditve objektov.  
(2) Vse nastale brežine se morajo izvesti z naravnim 
naklonom in se navezovati na zunanje površine sosednji 
parcel.  
(3) V primeru, da višinska razlika ne omogoča 
naravnega naklona terena se višinska razlika izjemoma 
premosti z opornimi zidovi, ki morajo biti obdelani z 
naravnimi materiali in zazelenjeni. 
 

25. člen 
(posegi v bližini gozda in v gozdu) 

(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani in izdelani 
tako, da ne bodo povzročili poslabšanja pogojev za 
gospodarjenje z gozdovi.  
(2) Globina položitve komunalnih vodov na območju 
gozda mora biti najmanj 1,2 m. 
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(3) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno ohraniti 
vse obstoječe priključke gozdnih vlak in po potrebi urediti 
deponije za skladiščenje posekanega lesa. 
(4) Drevje, ki ga bo zaradi posega potrebno posekati, 
morajo predhodno  evidentirati in označiti krajevno 
pristojni strokovni delavci Zavoda za gozdove Slovenije. 
Posek dreves na gozdnih površinah bo možno izvesti po 
pridobitvi ustreznih upravnih dovoljenje, ki jih izda Zavod 
za gozdove Slovenije. 
(5) Vsa gozdna zemljišča, ki niso vključena v ureditveno 
območje OPPN so opredeljena kot varovana območja in 
je  za posege na njih potrebno pridobiti soglasje Zavoda 
za gozdove Slovenije.  
(6) Za vse posege, ki se bodo izvajali v 30 m pasu ob 
gozdu, je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove 
Slovenije. 
 
VI. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine  
 

26. člen 
(varovanje kulturne dediščine) 

(1) Na območju OPPN ni evidentiranih območij oz. 
objektov, ki imajo status kulturne  dediščine. 
(2) V primeru, da bi se arheološke ostaline odkrile ob 
samih posegih v prostor, bo potrebno izvesti arheološko 
raziskavo, v času gradnje pa zagotoviti arheološki nadzor 
nad vsemi zemeljskimi deli. 
 
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanja narave 
 

27. člen 
(varstvo zraka) 

(1) V predvidenih objektih  je dovoljena izvedba  kurišč 
na biomaso oziroma uporaba obnovljivih virov energije 
ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo emisije 
snovi v zrak za male kurilne naprave in emisije snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. 
(2) V času izdelave OPPN to so: Uredba o emisiji snovi 
v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, Ur. list RS št. 
24/2013, Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih 
virov onesnaževanja, Ur. list RS, št. 31/2007, 70/2008, 
61/2009, 50/2013. 
 

28. člen 
(varstvo podtalnice) 

(1) Prostor, ki je predmet OPPN, se nahaja izven 
območij, ki so v skladu s prostorskimi načrti Občine 
Prevalje in Odlokom o zaščiti zajetij vodnih virov v Občini 
Prevalje – Ur. l. RS št. 66/2000, UGSO št. 35/2012, 
določena kot vodozbirna območja vodnih virov. 
(2) Pri graditvi objektov in izvedbi zunanje ureditve je 
potrebno upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice in 
podzemnih voda. 
(3) Investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne 
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi 
nastalo zaradi transporta, skladiščenja  in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru 
nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi 
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v 
vodotoke. 
(4) Za vse posege na območju OPPN si mora investitor 
pred gradnjo le teh pridobiti vodno soglasje pristojnega 
organa. 
 
 
 

29. člen 
(varstvo voda) 

(1) Pri projektnih rešitvah odvajanja in čiščenja 
padavinskih in komunalnih odpadnih voda je potrebno  
upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda, področje emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 
področje emisije snovi pri odvajanju padavinske vode z 
javnih cest  ter področje emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
(2) V času izdelave OPPN to so: Uredba o  odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, Ur. list RS, št. 
98/2015,  Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur. list RS, 
št. 64/2012, 64/2015, 98/2015, Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest,  Ur. list RS, št. 
47/2005 in Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje, 
Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2002; UGSO, št. 
40/2014. 
  

30. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v 
skladu s veljavnim predpisom Občine Prevalje glede 
načina ravnanja z komunalnimi odpadki.  
(2) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati 
določila veljavnih predpisov, ki urejajo ravnanje z 
odpadki. 
(3) V času izdelave OPPN to so: Odlok o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe  ravnanja s 
komunalnimi odpadki v koroški regiji, Uradni list št. 
85/2011, Uredba o odpadkih, Ur. list 37/2015, 69/2015, 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Uradni list RS, št. 34/08).  
(4) Posode za odpadke morajo biti nameščene na 
primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim 
vozilom. 
 

31. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Objekti, zgrajeni na območju OPPN, morajo glede 
hrupa izpolnjevati določila veljavnih predpisov glede  
zvočne zaščite stavb in drugih predpisov iz področja 
varstva pred hrupom. 
(2) V času izdelave OPPN to so: Uredba o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. list RS, št. 
105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010,  Pravilnik o 
zaščiti pred hrupom v stavbah, Ur. list RS, št. 10/2012. 
(3) V skladu z navedeno uredbo je območje urejanja 
opredeljeno s II stopnjo varstva pred hrupom  
(stanovanjske površine). 
 

32. člen 
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 

(1) Pri gradnji elektro omrežja je potrebno upoštevati 
veljavne predpise glede zaščite pred elektromagnetnim 
sevanjem. 
(2) V času izdelave OPPN to je: Uredbo o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (Ur. list RS, št. 70/1996). 
 

33. člen 
(raba obnovljivih virov energije) 

(1) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko tipa 
voda – voda, si bo moral investitor, za poseg v 
podzemno vodo, predhodno pred izdajo vodnega 
soglasja, skladno s 115. in 125. členom Zakona o vodah, 
pridobiti:  
• dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba 

poskusne črpalne vrtine za določitev izdatnosti 
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vodonosnika- vrtine) , v kolikor bo vrtina globlja od 
30 m  ter na tej osnovi tudi vodno dovoljenje za 
neposredno rabo vode za pridobivanje toplote; 

• samo vodno dovoljenje za neposredno rabo vode 
za pridobivanje toplote, v kolikor bo vrtina izvedena 
do globine 30 m; 

(2) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko tipa 
zemlja – voda (geosonda), si bo moral investitor, za 
poseg v podzemno vodo, predhodno pred izdajo 
vodnega soglasja, pridobiti dovoljenje za raziskavo 
podzemnih voda (izvedba vrtine). 
 

34. člen 
(ohranjanje narave) 

Na območju OPPN ni evidentiranih varovanih območij na 
podlagi  Zakona o ohranjanju narave. 
 

35. člen 
(varstvo plodne zemlje) 

S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je 
potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da 
se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri 
urejanju zemljiških  parcel  objektov oz. nezazidljivih 
zemljišč na območju urejanja. 
 
VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 

36. člen 
(raba prostora za obrambo in zaščito) 

(1) Na območju urejanja ni evidentiranih oz. predvidenih 
objektov in naprav za  potrebe zaščite in obrambe. 
(2) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč (Ur. list RS, št. 57/1996, 54/2015) na območju 
urejanja ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite. 
 

37. člen 
(varstvo pred požarom) 

(1) Požarno varstvo posameznih objektov kot celotnega 
območja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi 
požarno-varnostnimi predpisi.  
(2) V času izdelave OPPN to so: Zakon o varstvu pred 
požarom, Ur. list RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-
ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012,  
Pravilnik o požarni varnosti v  stavbah,  Ur. list RS, št. 
31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013. 
(3) Za potrebe  zagotavljanja požarne vode je potrebno 
znotraj območja urejanja zgraditi rezervoar za gasilno 
vodo kapacitete min. 30 m3, ki bo lociran ob dovozni 
cesta in bo pokrival celotno območje urejanja. Voda za 
gašenje bo zagotovljena iz lastnega vodovodnega 
omrežja oz. preko sistema padavinske kanalizacije s 
streh objektov. 
(4) Dovozne ceste in utrjene površine ob objektih  
morajo zagotavljati zadostne prometne in delovne 
površine za intervencijska vozila.  
(5) Odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno 
oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja (upošteva se 
veljavna tehnična smernica glede  požarne varnosti v 
stavbah - TSG-1-001:2010). 
(6) Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in 
komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 
veljavnih predpisov, ki se nanašajo na varstvo pred 
požarom. 
 

38. člen 
(varstvo pred naravnimi nesrečami) 

(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno 
upoštevati projektni pospešek tal 0,1 g za tla vrste A v 
skladu z Eurocode 8. 

(2) Območje OPPN se po podatkih  iz Atlasa okolja 
nahaja na potencialno plazljivem in erozijsko ogroženem 
območju, druga ogrožena območja niso evidentirana. 
(3) Na območju OPPN niso dovoljeni posegi, pri katerih 
obstaja možnost razlitja nevarnih snovi. 
(4) Pri gradnji komunalne opreme in objektov je 
potrebno upoštevati pogoje geološko geomehanskih 
analiz ter predvideti vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo  
stabilnost terena in načrtovanih objektov - geološko 
geomehansko poročilo z dne 27.7.2017, izdelal Damjan 
Pejovnik.s.p., Slovenj Gradec. 
 
IX. Etapnost izvedbe prostorske ureditve  in drugi 

pogoji 
 

39. člen 
(etapnost izvedbe, začasna namembnost zemljišč) 

(1) Prvo etapo izvedbe predstavlja izgradnja novega 
infrastrukturnega  omrežja za potrebe zazidave.  
Istočasno z izgradnjo komunalne opreme je možno 
izvajati posege v zvezi z gradnjo posameznih objektov, 
ureditve okolice objektov in njihovih priključkov na 
infrastrukturno omrežje. 
(2) V obdobju do realizacije posameznega objekta, se  
zemljišča lahko uporabljajo za enak namen, kot so se 
uporabljala pred sprejetjem OPPN.  
(3) Po končani izgradnji nove komunalne čistilne 
naprave na območju ST33 O se izvede komunalna 
kanalizacija s priključkom na navedeno čistilno napravo. 
 

40. člen 
(posegi izven ureditvenega območja) 

Posegi izven ureditvenega območja, ki so  potrebni za 
realizacijo OPPN obsegajo: 
• Izgradnja lastnega vodovodnega omrežja na 

zemljišču parc. št. 411 in 410/1 k.o. Stražišče. 
• Izgradnja elektro priključka na nn elektro omežje na 

zemljiščih parc. št. 278/2, 280/26, 280/23 in 410/1, 
vse  k.o. Stražišče. 

 
41. člen 

(obveznosti investitorja oz. pobudnika in izvajalcev) 
(1) Pobudnik oz. investitor načrtovane prostorske 
ureditve mora v celoti financirati in opremiti območje s 
potrebno komunalno infrastrukturo v skladu z določili 
podrobnega načrta. 
(2) Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti 
upravljavce energetskih in komunalnih naprav  zaradi 
zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje.  
(3) Investitorji morajo pridobiti geotehnična poročila o 
pogojih izvedbe komunalne opreme in objektov  ter 
zagotoviti geotehnični nadzor v času izvajanja del. 
(4) Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objektov morajo 
izvajalci in investitorji upoštevati vse pridobljene pogoje 
nosilcev urejanja prostora, ki so obvezna priloga OPPN 
(smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora). 
 
X. Velikost dopustnih odstopanj od 

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
42. člen 

(dovoljena odstopanja) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna manjša odstopanja 
od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov 
predvidenih objektov (v okviru parcel zajetih v tem 
odloku), ter načrtovanih tras komunalnih vodov če se na 
podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev 
ugotovijo ekonomsko  in tehnično utemeljene rešitve, ki 
ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo 
območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih 
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pogojev za zagotovitev požarne varnosti  in varstva 
okolja.  
(2) Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov 
objektov so določene v  7., 8. in 9. členu tega odloka.  
 
XI. Usmeritve za določitev meril in pogojev po 

prenehanju veljavnosti podrobnega načrta 
 

43. člen 
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti OPPN) 

Po  prenehanju veljavnosti OPPN se bo območje urejalo 
na podlagi občinskega prostorskega načrta ob 
upoštevanju splošnih in podrobnih meril in pogojev  za 
območje SSe oz. drugega veljavnega prostorskega akta 
ob obveznem upoštevanju določil opisanih v 4. in 5. 
poglavju tega odloka. 
 
XII. Končne določbe 
 

44. člen 
(vpogled) 

OPPN  se hrani in je dostopen javnosti v prostorih 
Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. 
 

45. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

46. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3500-0001/2017-17 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 
 

 
1230. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Prevalje v obdobju januar – marec 2018 

 
Na podlagi 33. 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 
17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 70/2015) je župan   Občine Prevalje 
dne  14.12.2017   sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE PREVALJE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2018 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Prevalje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15– ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Prevalje za leto 2017 in njegovimi 
spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
5/2017 št. 46/2017; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 

 
 v € 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
Skupina/Podskupina kontov Proračun januar- 

marec 2018    
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.548.906 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.533.935 
70 DAVČNI PRIHODKI 999.217 
     700 Davki na dohodek in dobiček 885.274 
     703 Davki na premoženje 36.877 
     704 Domači davki na blago in storitve 76.759 
     706 Drugi davki        306 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 534.718 
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 62.102 
     711 Takse in pristojbine 1.718 
     712 Denarne kazni 262 
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
     714 Drugi nedavčni prihodki 470.636 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 
73 DONACIJE 6.008 
     730 Prejete donacije  iz domačih virov 6.008 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.962 
     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 8.962 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1916 
 

 

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 
     782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 0 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.132.615 
40 TEKOČI ODHODKI 482.265 
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 77.085 
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 14.446 
     402 Izdatki za blago in storitve 365.470 
     403 Plačila domačih obresti 6.403 
     409 Rezerve 18.861 
41 TEKOČI TRANSFERI 460.134 
    410 Subvencije 94 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 299.560 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.126 
    413 Drugi tekoči domači transferi 155.355 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 178.066 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 178.066 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 12.149 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 1.503 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.646 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

416.290,99 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 
Skupina/Podskupina kontov  
IV. PREJETA VRAČILA 
      DANIH POSOJIL IN 
      PRODAJA KAPITALSKIH 
      DELEŽEV (750+751+752) 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
      750 Prejeta vračila danih posojil 0 
V. DANA POSOJILA 
     IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
     DELEŽEV (440+441+442) 

0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 50.045 
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -50.045 
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 366.246 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.) -416.291 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 495.000 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni  proračunskih postavk – podkontov . 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 

proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 

financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43.  in 44. člena ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina  ne more 
zadolžiti.  
 
5. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi  v uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2018 dalje. 
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Številka: 4100-0002/2017 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 
 

 
1231. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 

občinskih  taks v Občini Prevalje za leto 2018 
 
Na podlagi 17. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/07 in 
10/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) je Občinski 
svet Občine Prevalje na 25. redni seji dne 14.12.2017 
sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

OBČINSKIH  TAKS V OBČINI PREVALJE ZA LETO 
2018 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2018 
znaša 0,074 EUR. 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1.2018 dalje. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v 
Občini Prevalje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 63/16). 
 
Številka: 426-0004/2017-14 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 
 

 
1232. Sklep o določitvi najemnin za leto 2018 
 
Na podlagi 35. 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 in 
76/16 – odl. US) in na podlagi 17. člena Statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)  je 
občinski svet Občine Prevalje na 25. redni seji dne 
14.12.2017 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI NAJEMNIN 

ZA LETO 2018 
 

I. 
 
1. NAJEM ZEMLJIŠČ   
Najem vrtov   
Do 100 m2 0,50 EUR/m2/leto 
Nad 100 m2 50,00 EUR/leto 
Najem stavbnih zemljišč    
Nezazidano zemljišče (npr. 
zelenice, ipd.) 0,13 EUR/m²/leto 

Nezazidano zemljišče, na 
katerem so postavljeni začasni 
objekti 
(npr. postavitev zabojnikov za 
smeti, ipd.) 

1,50 
EUR/m²/mesec 

Pozidano zemljišče (npr. 
parkirišča, ograje, letni vrtovi, 
razni objekti, ipd.):  

 0,50 
EUR/m²/mesec 

Ekstenzivna in intenzivna 
kmetijska raba  
(travnik, sadovnjak, pašnik, njiva, 
ipd.) 

96,45 EUR/ha/leto 

 
2. NAJEM POSLOVNIH 
PROSTOROV   

Poslovni prostori  5,00 EUR/ 
m²/mesec*1 

1.1.  Uporaba velike dvorane 
Družbenega doma:   

§  Za družabne prireditve z 
gostinsko ponudbo  
 (poroke, valete, zaključki, plesni 
večeri, občni zbor, ipd.) 

400,00 EUR 
/prireditev*2,*3 

 Za kulturne, športne in druge 
prireditve ter združevanja 
 (koncerti, gledališke predstave oz. 
združevanja, recitale,                
proslave,tekmovanja, predstavitve 
umetniških del, srečanja 
zaposlenih, sprejemi, obdarovanja, 
prodajni sejmi, predavanja ipd.) 

50,00 EUR 
/uro*2 
  

  Rekreativni nameni 
 (zumba, aerobika, ples, pilates, 
joga, razni tečaji, ipd.)  

20,00 EUR 
/uro 

Za humanitarne namene 4,00 EUR 
/uro 

Za druge namene, ki niso 
razvrščeni drugje 

50,00  EUR 
/uro*2 

2.2. Uporaba ostalih prostorov 
(Mala dvorana 1, Mala dvorana 2, 
Predprostor 1, Predprostor 2, 
galerija) Družbenega doma: 

  

Za družabne prireditve z 
gostinsko ponudbo  
 (poroke, valete, zaključki, plesni 
večeri, občni zbor, ipd.) 

120,00 
EUR/prireditev*2 

  Za kulturne, športne in druge 
prireditve ter združevanja 
 (koncerti, gledališke predstave oz. 
združevanja, recitale,                
proslave, tekmovanja, predstavitve 
umetniških del, srečanja 
zaposlenih, sprejemi, obdarovanja, 
prodajni sejmi, predavanja ipd.) 

15,00 EUR/uro*2 
  

Rekreativni nameni 
 (zumba, aerobika, ples, pilates, 
joga, razni tečaji, ipd.)  

10,00 EUR/uro 

Za humanitarne namene 2,00 EUR/uro 
Za druge namene, ki niso 
razvrščeni drugje 15,00  EUR/uro*2 

 

DOPLAČILA: 

1.) PRIPRAVA DVORANE (postavljanje/pospravljanje 
stolov in miz) -  velika dvorana Družbenega doma 100 
EUR/prireditev 
- majhna dvorana Družbenega doma 10 
EUR/prireditev 
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2.) ČIŠČENJE DVORANE PO PRIREDITVI                                       
- po ceniku izvajalca 
3.) OSVETLJAVA                                                                                
- po ceniku izvajalca 
4.) OZVOČENJE                                                                                  
- po ceniku izvajalca 
5.) ČIŠČENJE MED PRIREDITVIJO                                                    
- po ceniku izvajalca 

 
2. TRŽNICA   
Najem prodajne hišice v lasti občine   
dnevni 5 EUR 
§  tedenski 20 EUR 
§  mesečni 75 EUR 
Najem prodajne stojnice v lasti občine   
dnevni 3 EUR 
§  tedenski 10 EUR 
§  mesečni 20 EUR 

 

Najem m2 tržne površine (lastni 
prodajno mesto)   

dnevni 2 EUR 
§  tedenski 8 EUR 
§  mesečni 15 EUR 

 
• dnevni najem pomeni najem na določen datum (t.i. 

koledarski datum),  
• tedenski najem je mogoč, če se prodaja vrši 

najmanj 4 dni v tednu,  
• mesečni najem je mogoč, če se prodaja vrši 

najmanj 5 dni v tednu.  
 
2. NAJEM ŠPORTNIH 
OBJEKTOV   

Uporaba športne dvorane   

Za prireditev z uporabo 
povečane tribune. 

750,00 EUR, postavitev 
sedežev v dvorani se 
dodatno obračuna 0,82 
EUR/kom. 

Za prireditev z uporabo 
tribune 

500,00 EUR, postavitev 
sedežev v dvorani se 
dodatno obračuna 0,82 
EUR/kom. 

Za rekreativne namene in 
vadbo 18,26 EUR/uro 
Uporaba male telovadnice   
Za prireditev (stojišča) 350,00 EUR 
Za rekreativne namene in 
vadbo 9,13 EUR/uro 
Uporaba velikega igrišča 
v Športnem parku Ugasle 
peči 

  

Za izvedbo treninga. 

70,00 EUR/1,5 ure za 
uporabo celega igrišča; 
40,00 EUR/1,5 ure za 
uporabo polovice 
igrišča; 
Ob uporabi razsvetljave 
se dodatno obračuna 
10,00 EUR 

Za izvedbo tekme 
120,00 EUR, ob uporabi 
razsvetljave, se dodatno 
obračuna 10,00 EUR 

Uporaba malega 
asfaltiranega igrišča v  
Športnem Parku Ugasle 
peči 

50 EUR/ uro 

*1 V ceno niso vključeni stroški (stroški električne 
energije, ogrevanja, uporabe vode, čiščenje prostorov). 
*2 Cena najema zajema poleg najema prostorov tudi 
stroške električne energije, ogrevanja in uporabe vode, 
ne zajema pa stroškov čiščenja.  
*3 Zaradi zavarovanja najemnega razmerja in vseh 
morebitnih zahtevkov najemodajalca proti najemniku 
(morebitna škoda, neporavnana najemnina, ipd.), lahko 
najemodajalec zahteva varščino v višini 100,00 EUR na 
račun Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, TRR št. 
01375-0100010242, kar se stranke dogovorijo ob 
podpisu pogodbe. 
 

II. 
Za najem velike dvorane in ostalih prostorov, kjer je 
določena cena na uro, se zaračuna uporaba po dejanski 
uporabi, s tem, da se obvezno zaračuna najmanj ena 
začetna ura, v kolikor je predvidena uporaba manj kot 
šest (6) ur. Obračunajo se polne ure, pri čemer se 
uporaba do 15 min pred ali po poteku ure zaokroži 
navzdol, kar je več pa navzgor. V čas uporabe dvorane 
se všteva tudi čas priprave dvorane in druge aktivnosti 
uporabnika (vaje, generalka, nameščanje in 
odstranjevanje ozvočenja, osvetlitve, scene, ipd…) s 
strani uporabnika. 
 

III. 
Pri uporabi športne dvorane, male telovadnice ter 
velikega igrišča v Športnem parku Ugasle peči se 
zaračuna uporaba po dejanski uporabi, s tem, da se 
obvezno zaračuna najmanj ena začetna ura. Obračunajo 
se časovni intervali, kakor določeno s tem sklepom, pri 
čemer se uporaba do 15 min pred ali preko intervala 
zaokroži navzdol, kar je več, pa navzgor. V čas uporabe 
teh objektov se všteva tudi čas priprave dvorane in druge 
aktivnosti uporabnika.  
 

IV. 
V zgoraj navedenih cenah davščine niso zajete. 
Skladno z določbami 44. člena Zakona o davku na 

dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 
90/15) se DDV pri plačilu najemnine za najem 
nepremičnin/zemljišč ne obračunava. 

Najemodajalec bo najemojemalcu za uporabo dvorane 
Družbenega doma, športne dvorane, male telovadnice, 
velikega in malega nogometnega igrišča izstavil fakturo z 
vračunanim DDV. 
 

V. 
Brezplačna uporaba je mogoča samo za: 
• osebe javnega prava za opravljanje javnih nalog, 

razen za javna podjetja; 
• nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, 

za opravljanje dejavnosti, za katero so 
ustanovljene; 

• mednarodne organizacije, katerih članica je RS in 
imajo na ozemlju RS svoj sedež, agencijo, oddelke, 
predstavništvo ali pisarno. 

 
VI. 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začne od dne 01.01.2018 dalje. 
 
Številka: 032-0008/2017-19 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
 
1233. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Ravne na Koroškem 
 
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 in 
76/16 – odl. US), 19. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), 
določb 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16, 33/17 in 59/17), določb 41. člena ter določb VI. 
Poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, 
št. 18/84, 32/85-popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 
24/92-odl. US, 44/97-ZSZ in 27/98-odl. US in 101/13-
ZDavNepr, v nadaljevanju: ZSZ), določb 218. – 218.d 
členov Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 
– ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 –odl. 
US, v nadaljevanju: ZGO-1)  je Občinski svet Občine 
Ravne na Koroškem na 24. redni seji dne 13. 12. 2017 
sprejel 
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Ravne 
na Koroškem plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), zavezance, 
merila za določitev višine nadomestila in postopek 
odmere. 

2. člen 
(zavezanec) 

Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna 
oseba kot neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, 
stavbe ali dela stavbe.  
Neposredni uporabnik je:  
• lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v 

zemljiško knjigo;  
• pridobitelj lastninske pravice na podlagi pravnega 

akta (pogodba, odločba, zakon);  
• uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi 

najemne ali zakupne pogodbe, služnostne pogodbe 
o podelitvi osebne služnosti (užitek, raba, služnost 
stanovanja), ustanovljene stavbne pravice oziroma 
drugega pravnega posla. 

 
II. Določitev površin za odmero nadomestila 
 

3. člen 
(plačevanje nadomestila) 

Zavezanci plačujejo nadomestilo za uporabo zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zemljišča na območjih 
določenih v tem odloku, ne glede na to, ali se površine 
dejansko uporabljajo ali ne.  
Kolikor se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva 
tista dejavnost oziroma uporaba, ki so jo imele površine 
pred opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.  
Nadomestilo se plačuje tudi za nelegalne gradnje v 
skladu z 218.a členom ZGO-1. 
 
 
 

4. člen 
(zazidano stavbno zemljišče) 

Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo 
tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z 
zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki 
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista 
zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega 
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in 
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti javne 
infrastrukture.  

Osnova za izračun nadomestila za zazidano stavbno 
zemljišče je površina zazidanega stavbnega zemljišča 
(funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje in 
se ali se je uporabljala za stanovanjske, počitniške ali 
poslovne namene.  

Za določitev površine za odmero nadomestila za 
zazidano stavbno zemljišče se upošteva:  

1. pri stanovanjskih in počitniških prostorih neto 
tlorisnapovršina vseh prostorov (sob, predsob, 
hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, 
shrambe, garaže in drugi zaprti prostori stanovanja, 
ki so funkcionalno povezani) ter neto tlorisna 
površina garaž, v kolikor so zgrajene kot samostojni 
objekti;  

2. pri poslovnih prostorih neto tlorisna površina vseh 
poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so 
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom;  

3. poleg zgoraj navedenih površin se štejejo za 
določitev nadomestila kot zazidana stavbna 
zemljišča tudi:  
• površine nepokritih skladišč,  
• površine internih parkirišč;  
• površine namenjene začasnim in trajnim 

zasebnim odlagališčem odpadkov;  
• površine namenjene delavnicam na prostem;  
• letni vrtovi;  
• igrišča in odprte športno-rekreativne površine 

namenjene pridobitni dejavnosti;  
• površine za obratovanje bencinskih servisov;  
• druge površine, ki so namenjene za opravljanje 

poslovne dejavnosti.  
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se 

obračunava ne glede na to, ali so prostori zasedeni ali 
ne, pri čemer se pri odmeri nadomestila upošteva zadnja 
namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču. 
 

5. člen 
(zemljišča brez gradbene parcele) 

Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, 
se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče 
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji 
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5; 
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se 
šteje za nezazidano stavbno zemljišče.  
Za preostanek površine zemljiške parcele, kot je 
opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena, se 
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča odmeri samo v primeru, če je površina 
zazidljiva parcela.  
Šteje se, da ima že določeno gradbeno parcelo vsaka 
stavba, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega 
dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo ali stavba, za 
katero je bila izdana odločba o funkcionalnem zemljišču, 
v skladu z ZGO-1. 
 

6. člen 
(nezazidano stavbno zemljišče) 

Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista 
zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom 
določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in 
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poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, 
znanosti, športa in javne uprave ter da je na njih 
dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso 
objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso 
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.  

Nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča iz 
prvega odstavka tega člena se odmeri le, če je za 
zemljišča zagotovljen dostop do javnega cestnega 
omrežja in je za njih možno izvesti priključke na javno 
vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in 
javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja 
greznic oziroma malih čistilnih naprav.  

Nezazidano stavbno zemljišče pridobi status 
zazidanega stavbnega zemljišča z dnem izdaje 
uporabnega dovoljenja investitorju. 
 
III. OBMOČJA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA 
 

7. člen 
(kriteriji za določitev območij) 

Pri določitvi območij, kjer se plačuje nadomestilo, so 
upoštevani naslednji splošni kriteriji:  
• splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,  
• funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega 

zemljišča. 
 

8. člen 
(območja) 

Območja, kjer se plačuje nadomestilo so:  
I. območje  
• Poslovna cona Ravne;  
• mestno jedro Raven;  
• del naselja Javornik – »Javorniška vrata«,  
• poslovni del območja Čečovje;  
• poslovni del območja Dobje vasi. 

II. območje  
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča, ki niso 
uvrščena v I. območje in so znotraj ureditvenega 
območja mesta Raven, naselja Kotlje, Strojnska reka in 
Brdinje (razen naselja Brdinje–Duler).  
III. območje  
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča znotraj 
ureditvenih območij vseh ostalih naselij v občini.  
IV. območje  

V to območje se uvrščajo vsa ostala stavbna zemljišča 
na območju Občine Ravne na Koroškem, ki so 
opremljena vsaj z vodovodnim in električnim omrežjem.  
Območja so vrisana na grafičnih kartah in so sestavni del 
tega odloka ter na vpogled na sedežu Občine Ravne na 
Koroškem. 
 
IV. Merila za določanje nadomestila za zazidana 

stavbna zemljišča 
 

9. člen 
(merila za določitev višine nadomestila) 

Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna 
zemljišča se upoštevajo naslednja merila:  

1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,  
2. stopnja komunalne opremljenosti,  
3. izjemne ugodne lokacije za opravljanje poslovne 

dejavnosti. 
 

10. člen 
(namembnost stavbnega zemljišča) 

Glede na namembnost so stavbna zemljišča razvrščena 
sledeče:  
a) stavbna zemljišča za stanovanjske namene: 
večstanovanjski objekti, individualni stanovanjski objekti, 
samski domovi, dijaški domovi, domovi za ostarele, 
garaže za osebne avtomobile v objektu ali izven njega in 
drugi prostori, ki jih ni možno razvrstiti pod točko b. ali c., 
tega člena odloka; 
b) stavbna zemljišča za izvajanje pridobitne dejavnosti: 
vsi poslovni prostori proizvodnih, industrijskih in 
storitvenih dejavnosti s skladišči, parkirnimi prostori, 
prometnimi površinami, garažami za vozila za potrebe 
izvajanja poslovne dejavnosti ipd. ter vsi ostali prostori, 
kjer se izvaja tržna dejavnost;  
c) stavbna zemljišča za izvajanje nepridobitne dejavnosti: 
prostori javnih zavodov, javnih ustanov, javnih društev, 
javnih skladov, političnih strank, državnih organov in 
institucij itd., kjer se izvaja izključno neprofitna dejavnost. 
 

11. člen 
(lega) 

Po legi zemljišča in namenu uporabe je točkovanje za 
odmerjanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
naslednje: 
 

 
  +-----------+------------+------------+--------------+   
  |Lega       |Stanovanjski| Pridobitna | Nepridobitna |   
  |zemljišča  |   namen    |  dejavnost |   dejavnost  |   
  +-----------+------------+------------+--------------+   
  |I. območje |     35     |    370     |    300       |        
  +-----------+------------+------------+--------------+   
  |II.        |     28     |    320     |    240       |        
  |območje    |            |            |              |                
  +-----------+------------+------------+--------------+   
  |III.       |     24     |    260     |    210       |       
  |območje    |            |            |              |                
  +-----------+------------+------------+--------------+   
  |IV.        |     17     |    185     |    150       |        
  |območje    |            |            |              |        
  +-----------+------------+------------+--------------+   
  Kolikor so v objektu prostori z različnim namenom uporabe, se točkujejo glede na dejansko površino, ki se 

uporablja za določen namen.  
  

  Kolikor se v istem prostoru opravljajo dejavnosti z različnim namenom uporabe, se površina in točke 
določijo glede na razmerje med dejavnostmi, ki se opravljajo v takšnem prostoru. 

 

  

  12. člen   
  (stopnja komunalne opremljenosti)   
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  Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami kolektivne in 
individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami: 

  

  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |Komunalna opremljenost                         | Število točk |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |makadamska cesta                               |       5      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |asfaltna cesta                                 |      10      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |javna razsvetljava                             |       5      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |parkirni prostori                              |      10      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |vodovod                                        |      10      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |kanalizacija                                   |      10      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |toplovod oziroma plinovod                      |      10      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |zelene ali rekreativne površine                |       5      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+   
  |javna pešpot (pločnik)                         |      10      |   
  +-----------------------------------------------+--------------+ 

 

  

Komunalna opremljenost pomeni dejansko opremljenost 
s komunalnimi objekti in napravami individualne in 
kolektivne rabe oziroma možnost priključitve na te 
objekte in naprave.  
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost:  
• priključka na cestno, vodovodno, kanalizacijsko, 

plinovodno oziroma toplovodno omrežje, če je 
omrežje na katerega se je možno priključiti, 
oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 200 
m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve,  

• uporabe javne razsvetljave, parkirišč, pločnikov, 
zelene in rekreativne površine, če je objekt oddaljen 
od meje stavbnega zemljišča največ 50 m. 

 
13. člen 

(izjemno ugodna lokacija) 
Pri stavbnih zemljiščih za izvajanje pridobitne dejavnosti, 
in sicer za dejavnosti gradbeništvo; gostinstvo; promet, 
skladiščenje in zveze; pošta in telekomunikacije; 
trgovine, popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe; finančno posredništvo; poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve; predelovalne 
dejavnosti; oskrba z elektriko, plinom in vodo; druge 
javne skupne in osebne storitvene dejavnosti se dodatno 
upoštevajo izjemno ugodne lokacije stavbnih zemljišč.  
Izjemno ugodne lokacije so na:  
• mestno jedro mesta Raven,  

• 100-metrski pas ob vsaki strani državne ceste 
Dravograd–Ravne–Prevalje,  

• 50-metrski pas državne ceste Ravne–Kotlje–Sele.  
• Pri vrednotenju izjemno ugodne lokacije se število 

točk ugotovljenih po merilih iz 11. in 12. člena 
pomnoži s faktorjem 1,5.   

 
14. člena 

(določitev višine točk za začasne objekte) 
Nadomestilo se obračuna za uporabo začasnih objektov 
v območjih iz 8. člena tega odloka.  
Število točk za odmero nadomestila za začasne objekte 
se določi v skladu z merili iz 11., 12. in 13. člena.  
Nadomestilo za začasne objekte se določi tako, da se 
število točk pomnoži s številom dni uporabe objekta in se 
pomnoži z vrednostjo točke. 
 
V. Merila za določanje nadomestila za nezazidana 

stavbna zemljišča 
 

15. člen 
(lega zemljišča in namen uporabe) 

Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se 
glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe določi 
s sledečim številom točk:  
 

 
  +----------+-------------+------------+--------------+   
  |Lega      | Stanovanjski| Pridobitna | Nepridobitna |   
  |zemljišča |   objekti   |  dejavnost |  dejavnost   |   
  +----------+-------------+----------- +--------------+   
  |I. območje|      10     |    260     |     200      |      
  +----------+-------------+----------- +--------------+   
  |II.       |      8      |    182     |     140      |    
  |območje   |             |            |              |    
  +----------+-------------+----------- +--------------+   
  |III., IV  |      5      |    130     |     100      |   
  |območje   |             |            |              |                
  +----------+-------------+----------- +--------------+   
 
 
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna 
površina zemljišča namenjenega za gradnjo in 
komunalna opremljenost v skladu z 12. členom tega 
odloka. 

 
VI. Oprostitve plačila nadomestila 
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16. člen 
(oprostitve) 

Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila v 
naslednjih primerih:  
• če prejemajo denarno socialno pomoč, subvencijo 

najemnine ali varstveni dodatek; 
• občani kot najemniki stanovanja, če presegajo 

cenzus za dodelitev pomoči iz prve alineje tega 
člena do 10%; 

• zaradi elementarnih ali drugih nezgod v tekočem 
letu;  

• na zahtevo za dobo pet let od dneva vselitve 
lastnik, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen 
del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal 
stanovanjsko hišo, če je poravnal komunalni 
prispevek.  

Zavezanci so lahko oproščeni nadomestila delno ali v 
celoti, in sicer za čas trajanja vzroka za uveljavljanje 
oprostitve plačila nadomestila. O oprostitvah plačila 
nadomestila vsako leto odloča na podlagi zahtevka 
zavezanca občinska uprava, o pritožbah pa župan 
skladno z upravnim postopkom.  
 
VII. Postopek odmere nadomestila 
 

17. člen 
(postopek odmere) 

Celoten postopek odmere in pobiranja nadomestila vodi 
pristojni davčni organ, skladno s predpisi, ki urejajo 
davčni postopek, ki zavezancu izda tudi odločbo o 
odmeri nadomestila.  

Nadomestilo odmeri davčni organ na podlagi podatkov 
iz evidence občine. 
 

18. člen 
(plačevanje nadomestila) 

Nadomestilo se plačuje za tekoče leto v skladu s 
predpisi, ki urejajo davčni postopek. 

Zavezanci, ki jim nadomestilo za tekoče leto še ni bilo 
odmerjeno, plačujejo nadomestilo za tekoče leto na 
podlagi zadnje pravnomočno izdane odločbe. 
 

19. člen 
(odmera) 

Mesečna višina nadomestila za zemljišče se določi kot 
zmnožek:  
• seštevka števila točk po merilih iz 11., 12., 13., 14. 

in 15. člena odloka,  
• površine stavbnega zemljišča,  
• vrednosti točke za izračun nadomestila. 
Za odmero nadomestila se seštevek števila točk, 

ugotovljenih po merilih iz 11., 12. in 15. člena tega odloka 
za stavbna zemljišča za izvajanje pridobitne dejavnosti, 
pomnoži s faktorjem 1,21. 

Za izjemno ugodne lokacije pa se število točk iz 
prejšnjega odstavka tega člena v skladu s 13. členom 
pomnoži s faktorjem 1,5. 

V I. območju na področju v letu 2009 pridobljenega 
gradbenega dovoljenja za projekt Poslovne cone Ravne 
– III. faza se odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča tako, da se 
višina nadomestila ugotovljena po merilih iz 12., 13. in 
15. člena tega odloka za odmero pridobitne dejavnosti 
obračuna v višini:  
• 21 % v letu 2018,  
• 23 % v letu 2019, 
• 25 % v leta 2020 pri čemer velja isti % tudi za 

naslednja leta, če občinski svet pravočasno (to je 
pred začetkom novega leta) ne sprejme drugačnih 
meril za odmero nadomestila. 

Zgoraj navedeno se ne upošteva: 
• če dobi zemljišče novega lastnika, razen če tisti, ki 

je lastnik zemljišča na dan 6. 5. 2009 proda ali 
podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s 
katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma 
svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali 
posvojencu oziroma če dobi zemljišče novega 
lastnika na podlagi dedovanja.« 

 
20. člen 

(mesečna vrednost točke) 
V letu 2018 znaša vrednost točke 0,000358 EUR. 
Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim 

sklepom župana letno revalorizira s količnikom, 
ugotovljenim na podlagi indeksa rasti življenjskih 
potrebščin za obdobje pred letom za katero se 
nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena. 

V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je 
določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke 
določi Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, na 
predlog župana 
 

21. člen 
(prijava podatkov s strani zavezancev) 

Zavezanci morajo občinski upravi Občine Ravne na 
Koroškem prijaviti dejstva, ki pomenijo nastanek 
obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse 
spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 
roku 15 dni po nastanku spremembe.  

Če obveznost za plačilo nadomestila ali sprememba 
nastane med letom, se le-ta upošteva od prvega dne 
naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba 
sporočena. 
 

22. člen 
(začetek postopka po uradni dolžnosti) 

Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za 
izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave, 
prične postopek po uradni dolžnosti.  

Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in 
evidence, ki veljajo na območju občine Ravne na 
Koroškem. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za 
plačilo nadomestila dolžan, na poziv občinske uprave 
Občine Ravne na Koroškem, v roku 15 dni od prejema 
poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo 
odmero nadomestila.  

Občinska uprava lahko v primerih, ko obstaja utemeljen 
sum, da so sporočeni podatki nepravilni, zahteva od 
zavezanca predložitev dokazil na podlagi katerih je 
prijavil podatke, ki so podlaga za odmero nadomestila. V 
takem primeru občina lahko uvede postopek, skladno s 
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. 

 
VIII. Kazenske določbe 
 

23. člen 
(kazenska določba) 

Če v predpisanem roku zavezanec pristojnemu organu 
ne prijavi podatkov, ki pomenijo nastanek obveznosti 
plačila nadomestila in vseh sprememb, ki vplivajo na 
odmero ali poda napačne podatke se kaznuje fizična 
oseba z globo 100 €. 

Če v predpisanem roku zavezanec pristojnemu organu 
ne prijavi podatkov, ki pomenijo nastanek obveznosti 
plačila nadomestila in vseh sprememb, ki vplivajo na 
odmero ali poda napačne podatke se kaznuje v 
odvisnosti od razlike med prijavljeno in dejansko 
ugotovljeno kvadraturo, ki bi jo moral prijaviti in sicer: 
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  +----------------------+----------------------+----------------+   
  |                      |Razlika med           |      Globa     |   
  |                      |prijavljeno in        |                |   
  |                      |dejansko ugotovljeno  |                |   
  |                      |kvadraturo            |                |   
  +----------------------+----------------------+----------------+   
  |samostojni podjetnik  |do 50 m2              |      100 €     |   
  |posameznik in pravna  |                      |                |   
  |oseba                 |                      |                |   
  +----------------------+----------------------+----------------+   
  |samostojni podjetnik  |od 50 m2 do 100 m2    |     1.000 €    |   
  |posameznik in pravna  |                      |                |   
  |oseba                 |                      |                |   
  +----------------------+----------------------+----------------+   
  |samostojni podjetnik  |od 100 m2 do 200 m2   |     5.000 €    |   
  |posameznik in pravna  |                      |                |   
  |oseba                 |                      |                |   
  +----------------------+----------------------+----------------+   
  |samostojni podjetnik  |od 200 m2 do 500 m2   |     7.000 €    |   
  |posameznik in pravna  |                      |                |   
  |oseba                 |                      |                |   
  +----------------------+----------------------+----------------+   
  |samostojni podjetnik  |od 500 m2 do 1000 m2  |    10.000 €    |   
  |posameznik in pravna  |                      |                |   
  |oseba                 |                      |                |   
  +----------------------+----------------------+----------------+   
  |samostojni podjetnik  |nad 1000 m2           |    15.000 €    |   
  |posameznik in pravna  |                      |                |   
  |oseba                 |                      |                |   
  +----------------------+----------------------+----------------+   
 
Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna kot je 
določeno v prejšnjem odstavku tega člena se kaznuje z 
globo 1.000 €. 
 
IX. Prehodna in končna določba 
 

24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 124/08, 89/09, 
UGSO, št. 39/12, 56/14). 
 

25. člen 
(pričetek veljavnosti) 

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  
Datum: 13. 12. 2017 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi javnega podjetja »Javno 
komunalno podjetje Ravne na Koroškem, 
d.o.o.« 

 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US: 
Up-2925/07-15, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 - ZUUJF), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS) in 19. 
člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 16/2016) je Občinski svet 

Občine Ravne na Koroškem na svoji 24. redni seji dne 
13. 12. 2017 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA 
»JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA 

KOROŠKEM, D.O.O.« 
 

1. člen 
S tem odlokom se spreminjajo nekatera določila Odloka 
o ustanovitvi javnega podjetja »Javno komunalno 
podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 51/16, 57/16, v nadaljevanju: odlok).  
 

2. člen 
V 1. členu odloka se besedna zveza »Javno podjetje 
Ravne na Koroškem, d.o.o.« nadomesti z besedno zvezo 
»Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.«. 
 

3. člen 
V prvi alineji drugega odstavka 15. člena odloka  se 

črtata besedi »njegovo blagajno«. 
Črta se deseta alineja drugega odstavka 15. člena. 

 
4. člen 

V tretjem stavku 18. člena se črtata besedi »enkrat 
letno«. 
 

5. člen 
Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni in se po 

novem glasi: 
»(1)Direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična 
oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še 
naslednje pogoje: 
• da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na 

specializaciji po visokošolskih strokovnih programih, 
ali na univerzitetnem programu ali magisterij stroke 
(2. bolonjska stopnja), ekonomske, tehnične ali 
pravne smeri; 
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• da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po 
pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj, in od 
tega najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih 
ali vodstvenih delih in nalogah; 

• da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela 
v kolektivu.« 

 
6. člen 

Drugi odstavek 23. člena odloka se spremeni in se po 
novem glasi: 
»(2) Direktor z omejenimi pooblastili mora izpolnjevati 
pogoje za imenovanje direktorja, določene z zakonom in 
s tem odlokom, razen pogoja glede dveh let delovnih 
izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah.« 
 

7. člen 
Drugi odstavek 27. člena odloka se spremeni in se po 
novem glasi: 
»(2) Direktor v skladu z zakonom o gospodarskih 
družbah ali na predlog nadzornega sveta zagotovi 
revizijo letnega računovodskega izkaza, ki jo opravi 
revizor, ki ga določi nadzorni svet.« 
 

8. člen 
Drugi in tretji odstavek 30. člena odloka se nadomestita z  
novim drugim odstavkom, ki se glasi: 
»(2) Splošne akte, notranjo organizacijo podjetja in 
sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili vodilnih 
delavcev, predpiše direktor s pravilniki, razen če s tem 
odlokom ali z zakonom ni drugače določeno.« 
 

9. člen 
31. člen odloka se spremeni in se po novem glasi: 

»31. člen 
(Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih 

površin v Občini Ravne na Koroškem) 
3. člen Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih 
površin v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list št. 
105/2008) se spremeni in se po novem glasi: 

3. člen 
(način izvajanja) 

Urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin je 
obvezna gospodarska javna služba, ki jo v Občini Ravne 
na Koroškem izvaja Javno komunalno podjetje Ravne na 
Koroškem, d.o.o. v skladu s tem odlokom, lahko pa tudi 
drugi izvajalci v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih 
službah (v nadaljevanju: izvajalci).« 
 

10. člen 
32. člen odloka se spremeni in se po novem glasi: 

»32. člen 
(Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 

Ravne na Koroškem) 
6. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Ravne na Koroškem (Uradni list RS št. 12/2011; Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 20/2013, v nadaljevanju: 
Odlok o oskrbi s pitno vodo) se spremeni in se po novem 
glasi: 

»6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) V občini izvaja javno službo en izvajalec, in sicer 
Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in 
pod pogoji, določenimi s tem odlokom.« 
(2) V drugem odstavku 25. člena Odloka o oskrbi s pitno 
vodo se besedna zveza »Javnemu komunalnemu 
podjetju Log d.o.o.« nadomesti z besedno zvezo 
»Javnemu komunalnemu podjetju Ravne na Koroškem 
d.o.o.«. 
(3) V tretjem odstavku 25. člena Odloka o oskrbi s pitno 
vodo se besedna zveza »Javno komunalno podjetje Log 

d.o.o.« nadomesti z besedno zvezo »Javno komunalno 
podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.«. 
 

11. člen 
33. člen odloka se spremeni in se po novem glasi: 

»33. člen 
(Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne 
vode na območju Občine Ravne na Koroškem) 

6. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS št. 12/2011, Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 20/2013; v nadaljevanju: Odlok o 
odvajanju in čiščenju padavinske odpadne vode) se 
spremeni in se po novem glasi:  

»6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

V občini izvaja javno službo en izvajalec, in sicer Javno 
komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in 
pod pogoji, določenimi s tem odlokom.« 
 

12. člen 
34. člen odloka se spremeni in se po novem glasi: 

»34. člen 
(Odlok o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v 

Občini Ravne na Koroškem) 
 Drugi stavek 4. člena Odloka o plakatiranju na javnih 
oglasnih mestih v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list 
RS št. 92/2005) se spremeni in se po novem glasi: 
»Izvajalec plakatiranja je Občina Ravne na Koroškem, ki 
zagotavlja plakatiranje na javnih plakatnih mestih preko 
pooblaščenega izvajalca, Javnega komunalnega podjetja 
Ravne na Koroškem d.o.o.« 
 

13. člen 
35. člen odloka se spremeni in se po novem glasi: 

35. člen 
(Odlok o občinskih cestah) 

 Prvi stavek drugega odstavka 32. člena Odloka o 
občinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
19/2012) se spremeni in se po novem glasi: 
»Redno vzdrževanje občinskih cest v občini izvaja Javno 
komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. (v 
nadaljevanju: izvajalec rednega vzdrževanja), v skladu z 
izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest v 
občini.« 
 

14. člen 
36. člen odloka se spremeni in se po novem glasi: 

36. člen 
(Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne 

gospodarske javne službe vzdrževanja javne 
razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne 

svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine 
Ravne na Koroškem) 

Prvi odstavek 3. člena Odloka o načinu opravljanja 
izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja 
javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne 
svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
26/2011) se spremeni in se po novem glasi: 
»Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav 
javne službe, se zagotavljajo v Javnem komunalnem 
podjetju Ravne na Koroškem d.o.o. (v nadaljevanju: 
izvajalec), na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene 
med izvajalcem in Občino Ravne na Koroškem (v 
nadaljevanju: upravljavec).« 
 

15. člen 
39. člen odloka se spremeni in se po novem glasi: 
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39. člen 
(prehodno obdobje izvajanja gospodarskih javnih služb) 
(1) Gospodarske javne službe iz 7. člena tega odloka 
prične Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem 
d.o.o. izvajati skladno s sklepom občinskega sveta o 
pričetku opravljanja posamezne dejavnosti. 
(2) Do pričetka izvajanja dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka s strani Javnega komunalnega podjetja Ravne 
na Koroškem d.o.o. je izvajalec teh javnih služb obstoječi 
izvajalec. 
  

16. člen 
V 40. členu odloka se besedna zveza »Javno podjetje 
Ravne na Koroškem, d.o.o.« nadomesti z besedno zvezo 
»Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.«. 
 

17. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0012/2016 
Datum: 13. 12. 2017 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 
1235. Sklep o spremembah in dopolnitvah 

Poslovnika občinskega sveta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah 

 
Na podlagi 36. 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 in 76/16 - odl. US) in 
76/16 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št.: 
22/10, 12/14 in Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
57/17) je Občinski svet Občine Sveta Trojica, na 22. 
redni seji, dne 14.12.2017, sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POSLOVNIKA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA TROJICA V 

SLOVENSKIH GORICAH 
 

1. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 12. člena Poslovnika 

Občinskega Sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka: 22/10) se 
spremeni tako, da glasi: 

» Postopek potrditve mandatov članov sveta in 
odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za člane 
sveta ali predstavnikov kandidatnih list oziroma 
kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur za 
župana določa zakon«. 
 

2. člen 
V 17. členu Poslovnika Občinskega Sveta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, 
številka: 22/10) se črta besedna zveza. »izvoljeni z 
istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list«. 
 

3. člen 
Drugi odstavek 24. člena Poslovnika Občinskega Sveta 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski 

uradni vestnik, številka: 22/10) se spremeni tako, da 
glasi: 

 »Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje tudi 
županu, direktorju občinske uprave, predsedniku 
nadzornega odbora občine in medijem. Javnost se 
obvesti z objavo vabila na spletni strani občine in v 
Katalogu informacij javnega značaja. Objava se opravi 
vsaj tri dni pred sejo«.,  

ter se črta četrti odstavek 24. člena. 
 

4. člen 
Tretji odstavek 30. člena Poslovnika Občinskega Sveta 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik, številka. 22/10) se črta. 
 

5. člen 
Peta alineja 60. člena Poslovnika Občinskega Sveta 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik, številka: 22/10) se črta. 
 

6. člen 
Za 74. členom Poslovnika Občinskega Sveta Občine 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni 
vestnik, številka: 22/10) se doda nov 74. a člen, ki glasi: 

»Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov 
občine, se predlogi občinskih aktov objavljajo na spletni 
strani občine in v Katalogu informacij javnega značaja. 

Pri obravnavi občinskih aktov se v čim večji meri 
upoštevajo določbe Resolucije o normativni dejavnosti, 
razen v primerih, ko obstajajo razlogi za obravnavo aktov 
po hitrem oziroma skrajšanem postopku«. 
 

7. člen 
87. člen Poslovnika Občinskega Sveta Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, 
številka: 22/10) se spremeni tako, da glasi: 

 » Župan objavi splošni akt občine v Uradnem glasilu 
slovenskih občin najprej šestnajsti dan po sprejemu, če 
svetu ni dan predlog oziroma obvestilo o pobudi za razpis 
referenduma o njem.  

Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan nemudoma 
objavi odlok o proračunu občine, zaključni račun 
proračuna ter splošni akt, s katerim se v skladu z 
zakonom predpisujejo davki in druge dajatve. 

Statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in drugi 
predpisi občine pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, če ni v njih drugače 
določeno.  

Če je predlog za razpis referenduma o splošnem aktu 
ali obvestilo o pobudi dano v roku, določenem z 
zakonom, župan pa je ta splošni akt že objavil, je razpis 
referenduma možen, če splošni akt še ni začel veljati. 
Župan je dolžan nemudoma po prejemu predlog ali 
pobude za razpis referenduma preklicati objavo 
splošnega akta«. 
 

8. člen 
Drugi odstavek 112. člen Poslovnika Občinskega Sveta 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik, številka: 22/10) se spremeni tako, da 
glasi: 
 » Javnost dela se zagotavlja: 
• z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki 

so v skladu z zakonom informacije javnega značaja, 
na spletni strani občine,  

• zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim 
in pravnim osebam na njihovo zahtevo,  

• objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi,  
• z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi 

splošnih aktov občine,  
• z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, 
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• z obvestili za javnost,  
• s posredovanjem posebnih pisnih sporočil 

sredstvom javnega obveščanja,  
• z navzočnostjo občanov,  
• z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega 

obveščanja na sejah ter na druge načine«. 
 

9. člen 
Tretji odstavek 113. člena Poslovnika Občinskega 

Sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
(Medobčinska uradni vestnik, številka; 22/10 in 12/14) se 
spremeni tako, da glasi: 

 »Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to 
zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, 
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v 
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom 
občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe 
zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna 
tajnost«. 
 

10. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih 
občin. 
 
Številka: 007-2/2010 
Datum: 14.12.2017 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah   

 Darko FRAS, župan 
 

 
 

 
 
 

OBČINA ŠENČUR 
 
1236. Odlok o proračunu občine šenčur za leto 2018 
 
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 in 14/15-ZUUJFO),  29. 
člena Zakona o javnih financah (Ur .l. RS, št. 11/11- 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. 101/13, 55/15-
ZFisP in 96/15, ZIPRS1617) in  17. člena Statuta občine 
Šenčur (UVG, št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur 
na svoji  24. seji, dne 20. 12. 2017 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠENČUR ZA LETO  2018 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Šenčur za leto 2018 
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 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 OPIS 
PREDLOG 

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) 7.272.753,63 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 6.440.731,45 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      5.393.474,00 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.597.274,00 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 714.800,00 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 81.400,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.047.257,45 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  572.957,45 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 6.000,00 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  24.000,00 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 19.000,00 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 425.300,00 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 241.000,00 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 241.000,00 

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)    591.022,18 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 591.022,18 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 11.112.906,66 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.023.985,00 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 302.075,00 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 45.735,00 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.536.495,00 
409   REZERVE 139.680,00 
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41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.521.921,00 
410   SUBVENCIJE 55.000,00 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.797.493,00 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 297.621,00 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  371.807,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 6.390.986,04 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.390.986,04 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 176.014,62 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 107.097,62 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 68.917,00 
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -3.840.153,03 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 58.408,00 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  58.408,00 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00 
440   DANA POSOJILA 0,00 
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00 
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 58.408,00 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   
50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.900.000,00 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.900.000,00 
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0,00 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  0,00 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) -1.881.745,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.900.000,00 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 3.840.153,00 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.881.871,72 

 
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. Program je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom. 

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Šenčur. Načrt razvojnih programov sestavljajo 
projekti.  
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. 
 

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: 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
• požarna taksa, 
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda. 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 

prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino 
vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg 
teh izdatkov v višini proračuna. 

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bila 
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun 
prihodnjega leta za isti namen. 
 

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki 

so določeni s proračunom.  
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so  

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu 
občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v 
proračunu predvidena za ta namen. 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posameznem delu 
proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika 
predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, če s 
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so 
bila sredstva zagotovljena.  

Župan lahko v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika prerazporeja pravice porabe med področji 
proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe, ter med podprogrami v okviru 
glavnih programov in proračunske postavke. Posamezna 
področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša 
do višine 10% vrednosti posameznega področja.  

Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske 
postavke – konta. 

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki 
so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih 
odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. Prav tako 
se v obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve 
splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena 
financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. 

O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene 
pravice župana odloča občinski svet Občine Šenčur.  
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju tekočega leta in konec leta z zaključnim računom 
proračuna poroča občinskemu svetu občine Šenčur o 
veljavnem proračunu 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 v letu 2018, 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. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2018, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter 
za tekoče transfere, ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega 
neposrednega proračunskega uporabnika.  

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v 
drugem in tretjem odstavku tega člena se lahko 
obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega 
soglasja občinskega sveta. 

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za 
obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z 
občinskim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o 
sofinanciranju iz namenskih sredstev EU oziroma iz 
pripadajočih postavk slovenske udeležbe.  

Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt 
proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne 
projekte pa tudi v načrt razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih  programov. 
Projekti, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče 

leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, 
se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi sklepa občinskega sveta Občine Šenčur. 

 
8. člen 

(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, 
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 
je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali 
zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O 
uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na 
predlog za finance pristojnega organa, župan. Sredstva 
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
 

9. člen 
(proračunski sklad in proračunska rezerva) 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za 
naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 
Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se 

uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, 
opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.  

Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 
5.000,00 eur.  

Na predlog za finance pristojnega organ občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
3.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
 

10. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše ali delno odpiše  
plačilo dolga največ do skupne višine 2.500,00 eur vseh 
dolgov v posameznem letu, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi 
ne vnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve 
ni mogoče izterjati. 

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

javnega sektorja 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in  odhodkov leta 2018 se Občina Šenčur 
lahko dolgoročno zadolži do višine 1.900.000,00 evrov in 
sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta 
razvojnih programov. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šenčur, v letu 
2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov. 

 
12. člen 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje) 

O zadolževanju in poroštvu posrednim uporabnikom 
občinskega proračuna, javnemu zavodu, javnemu 
podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 
2018 zadolžijo do skupne višine 0 evrov. 
 

13. člen 
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega 

pritekanja prihodkov) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje 
odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do 
konca proračunskega leta.  
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

14. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Šenčur v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
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15. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2018 
dalje.    
 
Številka: 410-0010/2017-01 
Datum: 20.12.2017 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1237. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode na območju občine Šenčur 
 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; 
Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 14/2015-ZUUJFO in 76/2016 – odl. US), 3. in 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; 
Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006 – ZJZP, 
38/2010 – ZUKN in 57/2011 – ORZGJS40), druge točke 
prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1; Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-
ZMetD, 66/2006 odl. US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: 
U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 
92/2013, 56/2015, 102/2015 in 30/2016), 3. člena Zakona 
o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 29/2011– uradno 
prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. 
US, 92/2014 – odl. US, 32/2016 in 15/17 – odl. US), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/2015), Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 
109/2012) in 17. člena Statuta občine Šenčur (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 2/2011), je Občinski svet Občine 
Šenčur na svoji 24. seji dne 20.12.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE 

ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE ŠENČUR 
 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
javna služba) na območju občine Šenčur (v nadaljevanju 
Občina). 
(2) S tem odlokom se določa: 

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe, 

2. vrsto in obseg storitev javne službe, 
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne 

službe, 
4. obveznosti in pravice izvajalca javne službe, 
5. obveznosti in pravice uporabnikov, 
6. vire financiranja javne službe in način njihovega 

oblikovanja 

7. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe, 

8. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
9. določbe o globah, 
10. prehodne in končne določbe. 

 
3. člen 

(javna služba) 
(1) Javna služba obsega naslednje naloge: 

1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava 
komunalne odpadne vode, 

2. redno vzdrževanje javne kanalizacije,  
3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz 

nepretočnih greznic ter blata iz obstoječih greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav, 

4. čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic ter blata iz obstoječih greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav, 

5. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot (PE), 

6. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin, 

7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to 
padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti 
ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo, 

8.   obdelavo blata, 
9.   obveščanje uporabnikov javne službe, 
10. izdelavo programa izvajanja javne službe, 
11. vodenje evidenc o izvajanju javne službe, 
12. poročanje pristojnemu ministrstvu o izvajanju javne 

službe in 
13. priključevanje novih uporabnikov javne službe. 

(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so: 
1. odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki 

se odvaja v javno kanalizacijo, 
2. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 

se odvajajo v javno kanalizacijo s površin, ki niso 
javne. 

(3) Izvajalec javne službe lahko, s soglasjem lastnika 
javne infrastrukture, izvaja posebne storitve v skladu s 
predpisi, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Soglasje je del 
pogodbe o najemu infrastrukture. 
(4) Izvajalec javne službe za izvajanje posebnih storitev z 
naročniki sklene posebno pogodbo.  
 

4. člen 
(uporabniki) 

(1) Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela 
objekta in upravljavec javnih površin s katerih se odvaja 
padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obveznosti 
uporabnika javne službe izvaja: 
• eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in 

je med lastniki dosežen pisni dogovor, 
• eden od lastnikov dela stavbe, če gre za 

večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med 
lastniki o tem dosežen pisni dogovor, in 

• upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če 
gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom. 

(3) Porazdelitev stroškov med lastnike objekta ali delov 
objekta se zagotavlja: 
• v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, če gre za 

večstanovanjsko stavbo z upravnikom, in 
• v skladu s pisnim dogovorom iz prve oziroma druge 

alineje prejšnjega odstavka, če gre za objekt, ki ni 
stavba iz prejšnje alineje. 
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5. člen 
(izrazi) 

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

6. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz 
tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo republiški predpisi s področja 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter s 
področja emisij snovi v vode in kanalizacijo ter s področja 
oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. 
 
2. Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

7. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

Javno službo Občina zagotavlja preko javnega podjetja 
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. v obsegu in pod 
pogoji določenimi v tem odloku in na podlagi pogodbe o 
najemu infrastrukture in izvajanju javnih služb ter na 
podlagi drugih pogodb v zvezi z izvajanjem javne službe 
in javnimi pooblastili. 
 
3. Vrste in obseg storitev javne službe 
 

8. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 

Občina zagotavlja javno službo na območju celotne 
občine, razen v izjemnih primerih iz tretjega odstavka 9. 
člena tega odloka.  
 

9. člen 
(opremljenost aglomeracij) 

(1) Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta 
poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti 
zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne 
odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po 
kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno 
mesto izpusta. 
(2) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitve javne 
službe opremljena z: 
• javnim kanalizacijskim omrežjem, 
• komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne 

odpadne vode v skladu s predpisi o odvajanju in 
čiščenju odpadne vode in v skladu s predpisi, ki 
urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadne vode v vode in javno kanalizacijo. 

(3) Občina lahko opremljenost aglomeracij iz prejšnjega 
odstavka prilagaja izjemam, ki so opredeljene v predpisih 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
(4) Šteje se, da je aglomeracija ali njen del opremljen z 
javno kanalizacijo, ko je javna kanalizacija vpisana v 
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu 
s predpisi o urejanju prostora. 
 

10. člen 
(opremljenost območij izven meja aglomeracij) 

Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije 
mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, 
zagotoviti: 
• odvajanje v javno kanalizacijo sosednje 

aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega 
priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo 

nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za 
okolje, 

• čiščenje komunalne odpadne vode v mali 
komunalni čistilni napravi pod pogoji iz predpisa o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 

 
11. člen 

(obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na 
javno kanalizacijo) 

Obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno 
kanalizacijo, so: 
• odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijsko omrežje, 
• čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijsko omrežje ter dodatna obdelava 
komunalne odpadne vode, 

• odvajanje padavinske vode, za katero se v skladu s 
6. in 7. točko prvega odstavka 3. člena tega odloka 
zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog 
javne službe, 

• čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje 
alineje v komunalni čistilni napravi, če gre za 
mešano kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, 
oziroma v lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske 
odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo za 
odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je 
čiščenje padavinske odpadne vode predpisano, in 

• obdelava blata na območju komunalne čistilne 
naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo 
blata. 

 
12. člen 

(obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na 
javno kanalizacijo) 

(1) Obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na 
javno kanalizacijo, so: 
• prevzem celotne količine komunalne odpadne vode 

iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe 
in njeno čiščenje ter dodatna obdelava v komunalni 
čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem 
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, 

• prevzem blata iz obstoječih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, na območju 
izven aglomeracije pri uporabniku javne službe ter 
njegova obdelava na območju komunalne čistilne 
naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo 
blata, in 

• pregled malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

(2) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena 
je obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen 
na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda 
zbira v nepretočni greznici, izvajanje storitev praznjenja 
nepretočne greznice ter prevzema in odvoza komunalne 
odpadne vode s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni 
izvedljivo, le čiščenje te komunalne vode ter njena 
dodatna obdelava v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode, v komunalni čistilni 
napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic. Praznjenje 
nepretočne greznice in odvoz komunalne odpadne vode 
iz te nepretočne greznice ter njeno predajo izvajalcu 
javne službe, na območju, kjer se komunalna odpadna 
voda zbira v nepretočni greznici, mora zagotoviti lastnik 
objekta, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in 
količino prevzete komunalne odpadne vode. 
(3) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena 
je obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen 
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na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda čisti 
v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, ali mali komunalni čistilni napravi z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, s katero je 
opremljen objekt na območju izven aglomeracije, 
izvajanje storitev prevzema in odvoza blata s cestnim 
motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le obdelava 
blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je 
opremljena za prevzem in obdelavo blata. Prevzem in 
odvoz blata iz te male komunalne čistilne naprave ter 
njegovo predajo izvajalcu javne službe, ki izvaja storitev 
obdelave blata na območju, kjer se komunalna odpadna 
voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, mora 
zagotoviti upravljavec te male komunalne čistilne 
naprave, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in 
količino prevzetega blata. 
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena je 
obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega 
gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka 
tega člena, če: 
• gre za uporabo komunalne odpadne vode iz 

nepretočne greznice oziroma blata v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu, 

• lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob 
vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega 
odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da so 
izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V 
izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine 
odstranjene komunalne odpadne vode iz 
nepretočne greznice oziroma blata iz obstoječe 
greznice ali male komunalne čistilne naprave ter 
njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko. 

 
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 

javne službe 
 
Priključevanje na javno kanalizacijo 
 

13. člen 
(priključevanje novih uporabnikov ) 

Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, mora zagotoviti, da je objekt priključen 
na javno kanalizacijo. 
 

14. člen 
(kanalizacijski priključek) 

(1) Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo 
opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali 
mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo 
in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo 
omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v 
katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska 
odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja 
v javno kanalizacijsko omrežje. 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega 
priključka mora zagotoviti lastnik objekta, ki mu 
kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in 
upravljanju. 
(3) Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno 
kanalizacijo izvede izvajalec javne službe na stroške 
uporabnika. 
 

15. člen 
(skupni priključek) 

Vsak objekt se praviloma priključuje preko svojega 
priključka. Ko to ni možno ali ni racionalno, je ob 
soglašanju vseh lastnikov objektov dovoljena priključitev 
več objektov preko enega priključka. Skupni priključek je 
solastnina lastnikov objektov. 
 

 
 

16. člen 
(izvajalec kanalizacijskega priključka) 

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede 
katerikoli usposobljen izvajalec gradbenih del pod 
pogojem, da uporabnik pridobi predhodno soglasje 
izvajalca javne službe in da financira stroške izvedbe 
vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje. Izvajalec 
gradbenih del oziroma uporabnik mora o tem pisno 
obvestiti izvajalca javne službe najmanj 7 dni pred 
pričetkom del. Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski 
priključek iz materialov, ki ustrezajo evropskim 
normativom (SIST EN) in na način, ki zagotavlja popolno 
tesnost. 
(2) Vsak uporabnik mora na svojem zemljišču zgraditi 
revizijski jašek, v katerem so združene vse odpadne 
vode iz objekta. Revizijski jašek mora biti praviloma 
postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
dostopata izvajalec in uporabnik. 
 

17. člen 
(zagotavljanje odvodnjavanja) 

Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti 
odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov 
objektov. V kolikor ni drugače določeno, se mora dno 
sekundarne kanalizacije nahajati na globini najmanj 1,4 
m od kote raščenega terena, s čimer je omogočeno 
nemoteno gravitacijsko odvodnjavanje pritličja 
priključenih objektov.  
Odvod iz kletnih prostorov se lahko izvede z vgraditvijo 
protipovratne lopute oz. hišnega črpališča, vendar na 
izključno odgovornost in stroške lastnika objekta.  
 

18. člen 
(priključevanje objektov z neugodno lego v prostoru) 
Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne 
lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, 
se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, 
ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. V 
primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5 
objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer 
posameznega objekta ni mogoče neposredno povezati 
na javno kanalizacijo, Občina zgradi skupno črpališče, ki 
ga je dolžan vzdrževati izvajalec javne službe. 
 

19. člen 
(število priključkov na objekt) 

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije 
terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se 
izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov 
pod pogojem, da uporabnik plača stroške gradnje 
dodatnega števila odcepov za hišne priključke od mesta 
priključitve na javno kanalizacijo do parcelne meje 
uporabnika. 
 

20. člen 
(odcepi za hišne priključke) 

(1) Ob izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji javne 
kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo na površine v 
javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo, obnovijo 
oziroma rekonstruirajo tudi odcepi za hišne priključke do 
parcelne meje, oziroma roba cestnega telesa. 
(2) Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino, po 
kateri se gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do 
mesta, na katerem so priključeni najmanj trije uporabniki, 
pod pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik služečega 
zemljišča. V vseh ostalih primerih (manj kot trije 
uporabnik ali neurejena služnost ali dostop do objekta) 
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pa mora uporabnik sam zagotoviti pogoje za možnost 
priključitve na javno kanalizacijo. 

21. člen 
(prepoved poseganja v kanalizacijske objekte in 

naprave) 
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v kanalizacijske objekte in naprave 
javne kanalizacije. Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, 
postavljati objektov, nasipati material in izvajati ostale 
aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu 
ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni 
dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in 
naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod 
odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje. 
 

22. člen 
(spremembe priključka) 

Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta 
in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak 
način kot da gre za nov kanalizacijski priključek. 
 

23. člen 
(industrijska odpadna voda) 

(1) V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska 
odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno 
za industrijsko in komunalno odpadno vodo ter je 
združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom 
industrijske odpadne vode. 
(2) Pred odvajanjem industrijskih odpadnih vod mora 
investitor objekta, v katerem nastajajo industrijske 
odpadne vode, pridobiti pozitivno mnenje izvajalca javne 
službe ter o tem z njim skleniti pogodbo iz četrtega 
odstavka 3. člena tega odloka. 
 
Odklop kanalizacijskega priključka z javne 

kanalizacije 
 

24. člen 
(odklop kanalizacijskega priključka) 

(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne 
kanalizacije je dovoljen na predlog lastnika objekta le ob 
hkratni odjavi vodovodnega priključka v primeru rušenja 
objekta, v primeru starih nenaseljenih objektov in v 
primeru začasnega priključka. 
(2) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne 
kanalizacije mora podati lastnik objekta v pisni obliki, 
najkasneje trideset dni pred odklopom priključka. O vlogi 
za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije 
mora izvajalec javne službe odločiti z upravno odločbo. 
(3) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika 
objekta tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno 
kanalizacijo. 
(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek 
z javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil 
republiških predpisov in tega odloka ter tehničnega 
pravilnika na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja. 
Pred odklopom kanalizacijskega priključka z javne 
kanalizacije mora dati izvajalec javne službe uporabniku 
primeren rok za odpravo pomanjkljivosti. 
 

25. člen 
(začasna prekinitev odvajanja odpadne vode) 

(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine 
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode zaradi 
izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in 
napravah javne kanalizacije. 
(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko 
sredstev javnega obveščanja ali na drug krajevno 
običajen način, pri čemer mora navesti čas, dolžino 

trajanja prekinitve, način ravnanja z odpadno vodo v času 
prekinitve in posledice v primeru neupoštevanja tega 
navodila. 
(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene 
ure, obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni 
obvezno. 

26. člen 
(trajna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode) 
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika 
brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki 
nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo s 
prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če: 
• z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za 

vodni vir ali javni vodovod, 
• stanje kanalizacijskega priključka ogroža zdravje 

uporabnikov, 
• odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje 

občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,  
• kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne 

ustreza zahtevam veljavne zakonodaje, 
• če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno 

kanalizacijo določeni s tem odlokom in tehničnim 
pravilnikom, 

• če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem 
odlokom in tehničnim pravilnikom, 

• če uporabnik ne poravna računov za izvajanje 
storitev javne službe tudi po prejemu opomina, 
vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik, 

• če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega 
priključka zaradi rušenja objekta. 

(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega 
odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov 
ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije. 
(3) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz 
prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do 
odprave vzroka za prekinitev.  
(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in 
padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno 
kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot 
posledica vzroka prekinitve mora pred ponovno 
priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. 
Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na 
objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala 
škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega 
ravnanja. 
(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno 
kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne 
službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega 
člena ugotovi izvajalec javne službe. 
 

27. člen 
(prekinitev odvajanja odpadne vode v primeru višje 

sile) 
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, 
zemeljskega premika, udora, eksplozije, daljšega izpada 
električne energije, terorističnega dejanja, vdori in izlitja 
škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih 
virov in podobno, ima izvajalec javne službe pravico brez 
povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode. 
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega 
odstavka tega člena postopati skladno s sprejetimi načrti 
za take premere. 
(3) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko 
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sredstev javnega obveščanja ali na drug krajevno 
običajen način. 
 
5. Obveznosti in pravice izvajalca javne službe 
 

28. člen 
(obveznosti izvajalca na območjih, ki so opremljena z 

javno kanalizacijo) 
Storitve, ki jih izvaja izvajalec javne službe za 
zagotavljanje nemotenega delovanja javne kanalizacije in 
čistilnih naprav:  

1. vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije 
in čistilnih naprav s ciljem zagotavljanja 
nemotenega odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda, 

2. prevzem in odvoz komunalno odpadne vode, ki se 
zbira v nepretočnih greznicah, v centralno čistilno 
napravo Kranj ter njeno čiščenje, 

3. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in blata iz greznic pri uporabniku in 
zagotoviti obdelavo na centralni čistilni napravi, 

4. obdelava blata, 
5. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 
6. izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 
7. nadzor nad sestavo odpadne vode in nadzor nad 

delovanjem čistilnih naprav, 
8. obveščanje uporabnikov javne službe, 
9. nadzor nad stanjem kanalizacijskih priključkov in 

interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika,  
10. vodenje evidenc o izvajanju javne službe, 
11. poročanje pristojnemu ministrstvu o izvajanju javne 

službe, 
12. skrb za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih 

dokumentov izvajalca javne službe,  
13. upravljavski nadzor, ki obsega: sodelovanje pri 

izgradnji novega kanalizacijskega omrežja kot 
nadzor nad vgrajenimi materiali in vgrajeno opremo 
ter kot bodoči upravljavec,  

14. sodelovanje pri planiranju obnov, širitev, dopolnitev 
javne kanalizacije, 

15. izvajanje rednih in interventnih vzdrževalnih del na 
javni kanalizaciji,  

16. izvajanje nadzora novozgrajenih priključkov, 
17. sodelovanje pri tehničnih pregledih objektov, 
18. izdelava programa o izvajanju javne službe, 
19. skrb za redni obračun izvajanja storitev javne 

službe, okoljske dajatve in ostalih, s posebnimi 
predpisi določenih dajatev, 

20. izvajanje posebnih storitev, 
21. nadzor nad priključevanjem novih uporabnikov 

javne službe. 
 

29. člen 
(prevzem odpadne vode in blata) 

(1) Prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih 
greznic ter blata iz obstoječih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav se izvaja po rednem planu 
izvajalca javne službe in na osnovi izrednih naročil 
uporabnikov, vendar najmanj enkrat na tri leta. 
(2) V kolikor uporabnik ne omogoči praznjenja ali 
greznica ne ustreza predpisom, izvajalec javne službe o 
tem obvesti pristojno občinsko inšpekcijo. 
(3) Uporabnik je dolžan sam pripraviti greznico za 
praznjenje (odpiranje pokrovov, možnost dovoza in 
dostopa do greznice). V kolikor uporabnik ne more sam 
zagotoviti pripravo greznice, lahko to stori izvajalec javne 
službe na stroške uporabnika. 
(4) Storitev prevzema komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic ter blata iz obstoječih greznic in 

malih komunalnih čistilnih naprav izvaja izključno 
izvajalec javne službe, lahko pa storitev odda po pogodbi 
podizvajalcem. Za uporabnike se pogoji ne spremenijo. 
(5) Storitve iz prvega do četrtega odstavka tega člena se 
izvajajo tako na območjih, ki niso opremljena z javno 
kanalizacijo, kot tudi na območjih, ki so opremljena z 
javno kanalizacijo in je odvajanje in čiščenje urejeno na 
podlagi tretjega odstavka 9. člena tega odloka ali pa 
objekti še niso priključeni na zgrajeno javno kanalizacijo. 
 

30. člen 
(obveščanje uporabnikov javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, 
ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati: 
• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti 

komunalna in padavinska odpadna voda, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo in 

• o pogojih odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode v javno kanalizacijo. 

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, 
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, 
obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih 
čistilnih naprav, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere 
se odvaja komunalna odpadna voda stavb, pisno 
obveščati: 
• na kateri komunalni čistilni napravi se čisti 

komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice, 
• na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje 

blato, 
• o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem 

komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih 
storitev in 

• o rokih in času pregledov malih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.  

(3) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe 
iz drugega odstavka tega člena pisno obvestiti o datumu 
dejanske izvedbe obveznih storitev javne službe najmanj 
15 dni pred predvideno izvedbo storitve. Uporabnik ima 
možnost najmanj dva dni pred rokom odpovedati 
praznjenje, vendar mora ob tem sporočiti nov rok, ki je 
največ 14 dni kasnejši od prvotnega V kolikor uporabnik 
ne sporoči spremembe roka in ne omogoči praznjenja, se 
mu zaračunajo s tem nastali transportni stroški. 
 

31. člen 
(odgovornosti izvajalca javne službe) 

Izvajalec javne službe je materialno odgovoren za škodo, 
ki nastane na napravah in objektih uporabnika kot 
posledica nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja 
kanalizacijskega sistema. Ni pa odgovoren za škodo, ki 
nastane kot posledica: 
• višje sile, to je v primeru poplav, ob naravnih in 

drugih nesrečah, 
• ko niso zagotovljeni pogoji ureditve vodotokov in 

zalednih vod, 
• ko priključitev ni izvedena v skladu s soglasjem 

izvajalca javne službe. 
 

32. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
 
6. Obveznosti in pravice uporabnikov 
 

33. člen 
(pravice uporabnika) 

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, 
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ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju 
občine.  
 

34. člen 
(obveznosti uporabnika) 

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 
• interna kanalizacija s priključkom na javno 

kanalizacijo mora biti zgrajena v skladu s soglasjem 
izvajalca javne službe, 

• izvajalcu omogočati pregled interne kanalizacije, 
• redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi 

objekti in napravami, priključek, interne čistilne 
naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne 
interne čistilne naprave. Sami morajo zagotoviti tudi 
občasno preverjanje tehnične brezhibnosti 
kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic, 
obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav; 

• v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega 
sistema o tem opozoriti izvajalca javne službe, 

• obveščati izvajalca javne službe o vseh 
spremembah pogojev za priključitev, 

• redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode na podlagi izdanih 
računov, 

• odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih 
koncentracij, določenih s predpisi, 

• prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo 
količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko 
ugotovijo spremembo, 

• pred spremembo priključka, zaradi spremembe 
pogojev odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode mora uporabnik od izvajalca javne 
službe pridobiti soglasje, 

• pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi 
naslova, lastništva objekta in spremembah na 
objektih, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode in obračun 
stroškov, 

• dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe 
dostop do obračunskega vodomera oziroma do 
merilnega mesta, 

• dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe 
redno praznjenje greznic ali malih komunalnih 
čistilnih naprav,  

• dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za 
kontrolo kanalizacijskega priključka sli ugotavljanja 
količin in lastnosti odpadne vode, 

• dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje 
vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta 
poteka po njegovem zemljišču, 

• upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri 
odvajanju in čiščenju odpadne vode. 

(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z 
nestrokovnim delom onemogočiti. 
 

35. člen 
(soglasje za priključitev) 

Priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje 
uporabnik izvede na podlagi pisnega soglasja izvajalca 
javne službe. 
 

36. člen 
(obveznost priključitve) 

(1) Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, mora uporabnik (lastnik objekta), v kateri 
nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se 
komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. 

(2) Na osnovi obvestila Občine izvajalcu javne službe o 
plačanem komunalnem prispevku izvajalec javne službe 
izda soglasje za priključitev.  
(3) Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna 
kanalizacija, je uporabnik dolžan greznico oziroma malo 
komunalno čistilno napravo opustiti in se v roku 6 
mesecev po prejemu obvestila, poslanega s priporočeno 
pošto, o obvezni priključitvi, priključiti na javno 
kanalizacijo, v kolikor v obvestilu ni določeno drugače.  
(4) Ob priključevanju na javno kanalizacijo mora 
uporabnik naročiti praznjenje greznice, greznico zasuti ali 
jo uporabiti za drug namen (npr. za zbiralnik padavinske 
vode). 
 

37. člen 
(padavinska odpadna voda) 

(1) Lastnik objekta mora za padavinsko odpadno vodo, ki 
odteka s strehe objekta, in za padavinsko odpadno vodo, 
ki odteka iz utrjenih površin, zagotoviti odvajanje 
neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar 
je to izvedljivo.  
 

38. člen 
(prepovedi) 

(1) Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi 
škodovale okolju, objektom in napravam javne 
kanalizacije in delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko 
omrežje. Vsebnost teh snovi ne sme preseči s predpisi 
določene maksimalno dovoljene vrednosti za izpust v 
javno kanalizacijsko omrežje. 
(2) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti 
komunalno odpadno vodo, ki bi lahko: 
• povzročila požar ali nevarnost eksplozije, 
• povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala 

kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje ljudi 
(jedke snovi, kot so kisline, alkalije in soli, 
radioaktivne snovi, kužne snovi, odpadna voda iz 
gnojišč, silažna voda, blato iz greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav, zmleti in zdrobljeni 
odpadki - montaža sekal na iztoku v javno 
kanalizacijo je prepovedana,… ) 

• povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile 
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in 
lepljivih snovi (maščobe, odpadna olja….), 

• stalno ali občasno povzročala hidravlične 
preobremenitve in tako škodljivo vplivala na 
delovanje javne kanalizacije, 

• povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini, 
• povzročala ogrevanje odpadne vode preko 

predpisane temperature, 
• zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi 

(strupene snovi, odpadna topila,... ), 
• povzročala, da v kanalih nastanejo ovire zaradi 

odlaganja trdnih snovi, kot so ostanki hrane, pepel, 
kosti, gnoj, rastlinski ostanki, trupla poginulih živali, 
mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlaka, steklo, 
žagovina, plastika ali drugi predmeti.  

 
Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo 
 

39. člen 
(ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode) 

(1) Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije in 
na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu 
opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena 
gradnja javne kanalizacije, se za predvidene objekte, v 
katerih nastaja komunalna odpadna voda, odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode predvidi:  
• odvajanje v javno kanalizacijo sosednje 

aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega 
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priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo 
nesorazmerno visoki stroški glede na koristi  za 
okolje, 

• nepretočne greznice,   
• male komunalne čistilne naprave.  

(2) Greznice in male komunalne čistilne naprave lahko 
prazni izključno izvajalec javne službe oziroma 
podizvajalci, ki imajo z izvajalcem javne službe sklenjeno 
pogodbo.   
 

40. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela 
na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in 
na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih 
naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in 
čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo 
predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.  
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji 
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in 
naprave v prvotno stanje.  
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, 
elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje 
itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in 
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijsko omrežje 
in naprave nepoškodovane. 
 

41. člen 
(prilagoditev opremljanja z napravami za odvajanje in 

čiščenje) 
(1) Na poselitvenem območju, kjer po operativnem 
programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni 
predvidena gradnja javne kanalizacije, morajo lastniki 
obstoječih stavb na svoje stroške zagotoviti čiščenje v 
mali komunalni čistilni napravi najpozneje do roka in na 
način, kot je predpisan v predpisih o odvajanju in 
čiščenju. 
 
7. Viri financiranja javne službe in način 

njihovega oblikovanja 
 

42. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna Občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 

Občine.  
 

43. člen 
(viri financiranja infrastrukture) 

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna Občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 

Občine. 
 

44. člen 
 (1) Za izvedbo rednih vzdrževalnih del na javni 
kanalizaciji skrbi izvajalec javne službe, lahko pa 
določena dela v skladu s predpisi o javnem naročanju 
pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno usposobljena 
za ta dela. Stroški za redna vzdrževalna dela se krijejo iz 
cene storitve javne službe. 
(2) Investitor gradnje, obnove in rekonstrukcije javne 
kanalizacije je Občina.  

(3) Odcepi za hišne priključke iz prvega odstavka 20. 
člena v cestnem telesu so strošek novogradnje, obnove 
oziroma rekonstrukcije kanalizacije, ki se financira iz 
javnih sredstev. 
(4) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez 
soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih 
objektov in naprav, malih komunalnih čistilnih naprav in 
greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika 
prizadetega zemljišča in po morebitnem posegu površino 
vzpostaviti prvotno stanje. V primeru nujnih interventnih 
del izvajalec lastnika zemljišča obvesti ustno, pisno 
obrazložitev pa pošlje takoj, ko je to mogoče.  
 

45. člen 
(oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. 
 

46. člen 
(1) Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode morajo biti oblikovane ločeno 
za:  
• storitve odvajanja komunalne odpadne in 

padavinske odpadne vode z javnih površin,  
• odvajanje padavinske odpadne vode s streh,  
• storitve čiščenja komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin,  
• čiščenje padavinske odpadne vode s streh,  
• storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami.  

(2) Zaračunana cena posamezne storitve je sestavljena 
iz:  
• omrežnine,  
• cene storitve in   
• okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja 

okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadne vode (pri prvi in peti alineji 
prejšnjega odstavka).  

(3) Osnova za obračun odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode in storitev povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami je dobavljena količina 
pitne vode, merjena z obračunskimi vodomeri.  
(4) V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode, ni opremljena z obračunskim vodomerom za 
merjenje porabe pitne vode, se za količino storitev iz 
prejšnjega odstavka upošteva število stalno prijavljenih 
stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne 
vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.  
(5) Na območjih brez javnega vodovoda, kjer se zato 
izvaja lastna oskrba s pitno vodo, so uporabniki oziroma 
upravljavci zasebnega vodovoda na zahtevo izvajalca 
javne službe dolžni sporočiti letno porabo pitne vode po 
posameznih gospodinjstvih.  
(6) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno 
kanalizacijo oziroma čistilno napravo oz. od datuma 
zahtevane priključitve na javno kanalizacijo, navedenega 
na soglasju za priključitev, ki ga izda izvajalec javne 
službe. Pri novogradnjah je datum priključitve na javno 
kanalizacijo vezan na izvedbo vodovodnega priključka, ki 
ga izvede izvajalec javne službe.  
(7) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter storitev, povezanih z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami se uporabnikom 
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zaračunava mesečno. Praznjenje greznic se izvaja 
sistematično po planu izvajalca najmanj enkrat na tri leta 
ali po naročilu uporabnika. Cena pokriva stroške 
enkratnega praznjenja na tri leta, vsako dodatno 
praznjenje se uporabniku zaračuna po ceni v veljavnem 
ceniku, zmanjšani za 30 %. V primeru, da uporabnik 
sistematično potrebuje večkratno praznjenje (neustrezna 
greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), 
se sklene pogodba. 
 

47. člen 
 (1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda z javnih površin se 
uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne 
vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah 
določenih glede na porabo pitne vode v preteklem 
obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja 
najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij. 
(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne 
vode s streh se uporabnikom zaračunava mesečno. 
Stroške se obračunava uporabnikom, ki odvajajo 
padavinske odpadne vode s streh v javno kanalizacijo. 
(3) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve 
najpozneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa, razen 
če zakon ne določa drugače oziroma ni s pogodbo 
določen drugačen rok plačila. 
 

48. člen 
 (1) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima 
pravico da v 8 dneh od prejema računa vloži pisni ugovor 
pri izvajalcu javne službe. Ugovor na izdani račun ne 
zadrži plačila. 
(2) Izvajalec javne službe mora na pisni ugovor 
uporabnika pisno odgovoriti v roku 14 dni od prejema 
ugovora. 
 
8. Vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe 
 

49. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Javna kanalizacija je grajeno javno dobro lokalnega 
pomena, ki ga zagotavlja Občina. 
(2) Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno 
napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna 
infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode. 
(3) Infrastruktura iz drugega odstavka tega člena so:  
• zemljišča, 
• objekti in naprave javnega kanalizacijskega 

sistema, 
• kanalizacija za odvajanje padavinskih vod, 
• vgrajena oprema, programska oprema in naprave, 

ki so neločljivo povezani z javnim kanalizacijskim 
sistemom in so potrebni za nemoteno delovanje 
sistemov, 

• drugi objekti in naprave infrastrukture. 
 (4) Javno kanalizacijo iz drugega odstavka tega člena 
lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem 
odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.  
(5) Uporaba javne kanalizacije iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer je javna 
kanalizacija zgrajena.  
(6) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena je 
izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti 
lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih 
pravic. 
 
 
 

50. člen 
(naprave izvajalca javne službe) 

Naprave, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za 
izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca javne službe 
so: 
• vozila, 
• specialna vozila, 
• delovni stroji (bagri, drugi gradbeni stroji …) in 
• druga premična oprema in naprave, ki so potrebne 

za izvajanje dejavnosti. 
 

51. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 
(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, 
nepretočne greznice, male čistilne naprave z 
zmogljivostjo manjšo od 50 PE in male komunalne 
čistilne naprave, z zmogljivostjo enako in večjo od 50 PE, 
na območju izven meja aglomeracije niso objekti javne 
kanalizacije in pripadajo objektu, v katerem nastaja 
komunalna ali padavinska odpadna voda. 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz 
prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik objekta, ki 
mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v 
njegovi lasti in upravljanju.   
 
Javna pooblastila 
 

52. člen 
(1) Za vsak poseg v prostor na celotnem območju 
občine, kjer se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s 
predpisi o graditvi objektov in predpisi o odvajanju in 
čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter s 
predpisi o emisijah snovi in toplote v vode in javno 
kanalizacijo, na osnovi zahteve udeleženca pri graditvi 
objektov izvajalec javne službe opravlja naslednja javna 
pooblastila:  
• izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja v 

skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 
urejanje prostora,  

• pripravi tehnični pravilnik, 
• izdaja soglasja k projektnim rešitvam,  
• izdaja soglasja za priključitev na javno 

kanalizacijsko omrežje in male komunalne čistilne 
naprave.  

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.  
(3) Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih 
objektov.  
(4) Izvajalec javne službe vzpostavlja, vodi in vzdržuje 
kataster komunalnih naprav, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti javne službe na podlagi tega 
odloka.  
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z 
izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca 
javne službe, opravlja občinska uprava. 
(6) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge, ki jih Občina lahko prenese na izvajalca javne 
službe so: 
• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 

javne službe, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 

in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe. 

(7) Stroški za izvajanje nalog iz tega člena se krijejo iz 
proračunskih sredstev Občine, razen stroškov iz četrtega 
odstavka tega člena, ki so vključeni v ceno storitve javne 
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službe odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda. 
 
9. Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

53. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja 
občinska inšpekcijska služba, to je pristojni Medobčinski 
inšpektorat, v kolikor zakon ne določa drugače.  
(2) Izvajalec javne službe in pristojna občinska 
inšpekcijska služba imata pravico in dolžnost, da v 
primeru potrebe opravita pregled kanalizacijskih objektov 
in naprav ne glede na to, kdo je lastnik oziroma  
uporabnik teh objektov in naprav.   
(3) Občinska inšpekcijska služba lahko izvajalcu naloži 
obvezni pregled kanalizacijskih objektov in naprav ter 
izdelavo poročila, ki je sestavni del inšpekcijskega 
postopka.  
 

54. člen 
 (1) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na 
podlagi ugotovitev iz prejšnjega člena, v roku, določenem 
v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno 
izvršitev odločbe na stroške zavezanca.  
(2) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode je dolžan 
ugotavljati nepravilno ravnanje, to je ravnanje, ki ni v 
skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil 
tega odloka je dolžan kršitelje prijaviti občinski inšpekciji.  
 
Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

55. člen 
(1) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe je 
opredeljena v Pravilniku za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo javne infrastrukture za področje 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (tehnični pravilnik), 
ki ga po predhodni potrditvi Občine sprejme pristojni 
organ izvajalca javne službe. 
(2) Tehnični pravilnik se uskladi z določbami tega odloka 
v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka. 
 

56. člen 
(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev 
navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev 
občinskemu svetu. 
(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve 
objavi izvajalec na svojih spletnih straneh ter na krajevno 
običajen način in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
10. Določbe o globah 
 

57. člen 
(1) Z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira 
izvajalec javne službe, če:   
• ravna v nasprotju z določili tretjega in četrtega 

odstavka 3. člena tega odloka,  
• ne izvaja storitev v skladu z določili 11. in 12. člena 

tega odloka,   
• ne izvaja nadzora nad deli pri gradnji priključkov v 

skladu s tretjim odstavkom 14. člena, 
• ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 24. člena,  
• ravna v nasprotju z drugim odstavkom 25. člena, 
• ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena tega 

odloka, 
• ne izvaja storitev iz 28., 29. in 30. člena tega 

odloka,   
• ne vodi evidenc v skladu z 32. členom tega odloka, 

• ne izvaja javnih pooblastil v skladu z določili prvega 
do četrtega odstavka 52. člena, 

• ne izda soglasja v skladu z drugim odstavkom 36. 
člena, 

• ne prijavlja kršiteljev določil odloka občinski 
inšpekciji v skladu z drugim odstavkom 54. člena.  

(2) Z globo 1.200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka 
tega člena sankcionira tudi odgovorna oseba izvajalca 
javne službe.  
(3) Z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira 
uporabnik pravna oseba, če:   
• z izvajalcem ne sklene pogodbe za izvajanje 

posebnih storitev na podlagi četrtega odstavka 3. 
člena tega odloka, 

• se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z 
določili 13. do 19. člena ter 21. do 23. člena tega 
odloka, 

• ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 24. 
člena,  

• ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom 26. 
člena tega odloka,  

• ne izvršuje obveznosti v skladu s 34. členom tega 
odloka, 

• se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja 
izvajalca javne službe v skladu s 35. členom tega 
odloka, 

• ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim 
odstavkom 36. člena tega odloka, 

• odvajanje padavinske odpadne vode uredi v 
nasprotju s 37. členom tega odloka, 

• če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali 
snovi v nasprotju z 38. členom tega odloka, 

• ne uredi odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
skladu z 39. do 41. členom tega odloka. 

(4) Z globo 1.200 EUR se za prekrške iz tretjega 
odstavka tega člena sankcionira tudi odgovorna oseba 
pravne osebe.  
(5) Z globo 2.000 EUR se za prekršek sankcionira 
uporabnik - samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:  
• z izvajalcem ne sklene pogodbe za izvajanje 

posebnih storitev na podlagi četrtega odstavka 3. 
člena tega odloka 

• se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z 
določili 13. do 19. člena ter 21. do 23. člena tega 
odloka 

• ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 24. 
člena,  

• ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom 26. 
člena tega odloka,  

• ne izvršuje obveznosti v skladu s 34. členom tega 
odloka, 

• se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja 
izvajalca javne službe v skladu s 35. členom tega 
odloka, 

• ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim 
odstavkom 36. člena tega odloka, 

• odvajanje padavinske odpadne vode uredi v 
nasprotju s 37. členom tega odloka, 

• če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali 
snovi v nasprotju z 38. členom tega odloka, 

• ne uredi odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
skladu z 39. do 41. členom tega odloka. 

(6) Z globo 300 EUR se za prekršek sankcionira 
posameznik uporabnik, če:   
• z izvajalcem ne sklene pogodbe za izvajanje 

posebnih storitev na podlagi četrtega odstavka 3. 
člena tega odloka 
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• se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z 
določili 13. do 19. člena ter 21. do 23. člena tega 
odloka 

• ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 24. 
člena,  

• ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom 26. 
člena tega odloka,  

• ne izvršuje obveznosti v skladu s 34. členom tega 
odloka 

• se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja 
izvajalca javne službe v skladu s 35. členom tega 
odloka 

• ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim 
odstavkom 36. člena tega odloka 

• odvajanje padavinske odpadne vode uredi v 
nasprotju s 37. členom tega odloka 

• če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali 
snovi v nasprotju z 38. členom tega odloka, 

• ne uredi odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
skladu z 39. do 41. členom tega odloka. 

 
11. Prehodne in končne določbe 
 

58. člen 
Najemnina infrastrukture za odvajanje padavinskih voda 
se ne zaračunava do vzpostavitve sistema 
zaračunavanja odvajanja padavinskih voda, ki ga je, v 
skladu s predpisi o oblikovanju cen, dolžan vzpostaviti 
izvajalec javne službe. Stroške vzdrževanja infrastrukture 
za padavinske vode v prehodnem obdobju krije Občina.  
 

59. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske 
vode na območju občine Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 55/2013). 
 

60. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 671-00013/2017-01 
Datum: 20.12.2017 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1238. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 

Občine Šenčur 
 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), Uredbe o 
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Pravilnika o pitni 
vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 
in 74/15), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine 
Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/99) in 17. člena 
Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 

2/11) in vsakokratno veljavnih predpisov je Občinski svet 
Občine Šenčur na 24. seji dne 20.12.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE 

ŠENČUR 
 
I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
(vsebina) 

(1) Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbo s pitno vodo (v  
nadaljevanju: javna služba) na območju občine Šenčur (v 
nadaljevanju: občina) tako, da določa:  
• - organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 

javne službe,  
• - vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter 

njihovo prostorsko razporeditev,  
• - pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,  
• - pravice in obveznosti uporabnikov,  
• - vire financiranja javne službe in način oblikovanja 

cen storitev javne službe,  
• - vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe,  
• - druge elemente v zvezi z izvajanjem javne službe. 

 
2. člen 

(namen odloka) 
 (1) Namen tega odloka je: 
• zagotavljanje oskrbe s pitno vodo z izvajanjem 

javne službe, 
• uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s 

pitno vodo in varstvom virov pitne vode, 
• zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov 

financiranja in nadzora nad izvajanjem javne 
službe. 

 
3. člen 

(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji 
pomen:  

1. interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za 
obračunskim vodomerom in uporabnikom služi za 
interno porazdelitev stroškov porabe vode ter ga 
izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne uporablja 
za obračun porabljene vode,  

2. interno vodovodno omrežje je omrežje za privijalom, 
ki je vgrajeno za vodomerom v smeri toka vode in je 
v lasti uporabnika,  

3. gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek, 
ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta v skladu z 
izdanim gradbenim dovoljenjem; rok trajanja 
gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem 
gradnje stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta, vendar najdlje do začetka uporabe stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta (evidentiranje v 
kataster stavb ali v register nepremičnin). Pogoji za 
izvedbo se opredelijo v tehničnem pravilniku, 

4. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska 
gospodarska javna infrastruktura namenjen 
izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi 
zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je 
neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom,  

5. kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca o objektih in napravah gospodarske javne 
infrastrukture - vodovod,  
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6. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija 
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno 
vodo, 

7. obračunski vodomer je vodomer oz. merilna 
naprava, s katero se meri poraba pitne vode iz 
javnega vodovoda,  

8. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno 
mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz 
javnega vodovoda, 

9. oskrba z vodo v okviru javne službe je oskrba stavb 
in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz 
javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali 
se pitna voda uporablja za oskrbo živali,  

10. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih 
območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje 
posamezni vodovod,  

11. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba 
prebivalcev s pitno vodo na območjih, kjer občina 
javne službe ne zagotavlja in se izvaja pri odvzemu 
vode iz podzemnih ali površinskih voda na podlagi 
vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravljanje z vodami,  

12. lastnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik 
objekta, inženirskega objekta ali zemljišča in 
uporablja pitno vodo iz javnega vodovoda, 

13. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki 
ureja pitno vodo, 

14. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi 
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za 
obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so 
namenjeni transportu pitne vode od enega ali več 
vodnih virov do sekundarnega vodovoda; gradbeni 
inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda 
so občinska gospodarska javna infrastruktura, 

15. priključno mesto je mesto na vodovodu, kjer je 
izveden priključek; na posamezno priključno mesto 
je lahko priključenih več uporabnikov pitne vode, če 
je v skladu z določbami predpisa, ki ureja področje 
stanovanj, med njimi zagotovljena porazdelitev 
stroškov,  

16. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z 
njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so objekti 
za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in 
za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je 
namenjeno za neposredno priključevanje stavb na 
posameznem poselitvenem območju. V sekundarni 
vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, 
vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje 
za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski 
objekti in oprema sekundarnega vodovoda so 
občinska gospodarska javna infrastruktura. 
Priključki na sekundarni vodovod niso objekti 
oziroma oprema javne infrastrukture,  

17. tehnični pravilnik je vsakokratno veljaven Pravilnik 
za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo 
javnega vodovodnega sistema, ki ga sprejme 
izvajalec javne službe, in je dostopen na uradni 
spletni strani www.komunala-kranj.si, 

18. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni 
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode, in je 
namenjen za transport vode na večje razdalje, od 
vodnih virov do primarnega vodovoda,  

19. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki 
jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, določi 
občina ali jo izbere za izvajalca javne službe,  

20. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali 
fizična oseba, s katero imajo lastniki zasebnega 
vodovoda sklenjeno pogodbo o upravljanju,  

21. uporabnik javnega vodovoda (v nadaljevanju: 
uporabnik) je vsak lastnik ali solastnik, najemnik, 

investitor stavbe, inženirskega objekta, dela stavbe 
ali zemljišča, oz. koristnik storitve javne službe, ne 
glede na to ali gre fizično ali pravno osebo, in 
uporablja pitno vodo iz javnega vodovoda, 

22. vodovodni priključek (v nadaljevanju priključek) je 
priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega 
vodovodnega omrežja do vključno obračunskega 
vodomera z vsemi vgrajenimi elementi,  

23. začasni priključek na javni vodovod je priključek z 
omejenim rokom trajanja na največ dve leti in se 
lahko izvede za potrebe enkratnih prireditev ali za 
potrebe priključevanja nezahtevnih ali enostavnih 
objektov, ki so postavljeni za določeno časovno 
obdobje. Pogoji za izvedbo se opredelijo v 
tehničnem pravilniku,  

24. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,  

25. zbirni kataster GJI je evidenca zbirnih podatkov o 
omrežjih in objektih GJI, ki jo vodi Geodetska 
uprava RS na podlagi zakona, ki ureja urejanje 
prostora, 

26. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je 
zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki 
ureja tehnične normative za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov; hidranti na javnem vodovodu, ki 
so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, niso 
del zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov. 

 
II. Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

4. člen 
(način izvajanja javne službe) 

(1) Občina zagotavlja javno službo v obliki javnega 
podjetja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) na 
območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem 
odlokom.  
(2) Izvajalec javne službe po tem odloku je KOMUNALA 
KRANJ, javno podjetje, d.o.o.. 
(3) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in 
gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega 
vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda 
potrebuje za oskrbo živali. Izjeme od te določbe in 
posebnosti so opredeljene v vsakokratno veljavni Uredbi 
o oskrbi s pitno vodo oziroma predpisu, ki jo nadomešča. 
 (4) Izvajalec javne službe opravlja javno službo v skladu 
s Programom oskrbe s pitno vodo, ki je dostopen na 
uradni spletni strani www.komunala-kranj.si. Predlog 
programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne 
službe za obdobje štirih koledarskih let in ga posreduje 
občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v 
koledarskem letu 
 (5)  pred začetkom njegove uveljavitve. Ko je program 
usklajen z občino, ga potrdi odgovorna oseba izvajalca 
javne službe. Izvajalec javne službe pošlje potrjen 
program oskrbe s pitno vodo pristojnemu ministrstvu 
najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom 
njegove veljavnosti na način, objavljen na spletni strani 
ministrstva. Izvajalec javne službe mora uporabnikom 
javne službe omogočiti vpogled v potrjen program oskrbe 
s pitno vodo na sedežu izvajalca javne službe. 
 

5. člen 
(obveznost javne službe) 

(1) Občina zagotavlja javno službo na poselitvenih 
območjih na območju celotne občine.  
(2) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim 
prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet 
prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti 
opremljeno z javnim vodovodom. 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1940 
 

 

(3) Z javnim vodovodom mora biti opremljeno tudi 
območje poselitve z manj kot 50 prebivalci s stalnim 
prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako pet 
prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen če 
se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo 
ali samooskrba s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja 
pogoja:  

1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda 
oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem in  

2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega 
zasebnega vodovoda manjša od 10 m3 pitne vode 
na dan.  

(4) Na območjih poselitve, kjer se izvaja lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo, pa nista izpolnjena pogoja iz 
prejšnjega odstavka, morajo lastniki zasebnega 
vodovoda skleniti Pogodbo o upravljanju zasebnega 
vodovoda s pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje tovrstne dejavnosti, in morajo o tem pisno 
obvestiti občino. 
 
III. Vrsta in obseg javnih dobrin javne službe ter 

njihova prostorska razporeditev 
 

6. člen 
(obseg javne službe) 

(1) Javna služba obsega naslednje storitve:  
• oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne 

službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki 
urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,  

• obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju 
javne službe, o njihovih obveznostih,  

• redno vzdrževanje javnega vodovoda,  
• redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih 

hidrantov za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo pred požari,  

• redno vzdrževanje priključkov,  
• vodenje evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo 

oskrbo s pitno vodo,  
• poročanje v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s 

pitno vodo, 
• opozarjanje lastnikov vodne infrastrukture, ki jo 

upravlja izvajalec javne službe, na dotrajanost in 
vodne izgube,  

• izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 
predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,  

• izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, 
določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,  

• monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja 
vode iz zajetja za pitno vodo,  

• monitoring količine odvzete vode iz zajetja za pitno 
vodo v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za 
oskrbo s pitno vodo in monitoring odvzete vode iz 
zajetja za pitno vodo za drugo rabo, ki ni oskrba s 
pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda 
v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali 
koncesije,  

• označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje 
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo 
vodovarstvena območja,  

• občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,  
• izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih 

dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,  

• izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih 
dogodkov zaradi onesnaženja,  

• redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so 
priključene na javni vodovod, v katastru stavb in 

primerjanje z dejanskim stanjem stavb na območju 
javnega vodovoda,  

• priključevanje novih uporabnikov javne službe, 
• podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema 

oskrbe s pitno vodo (strokovne podlage, analize, 
študije, mnenja) ter načrtovanje objektov za 
koriščenje in spremljanje količin in kakovosti vodnih 
virov, 

• izvajanje upravljavskega nadzora pri gradnjah 
omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda v 
skladu s predpisi, investitor ali izvajalec del pa je 
dolžan kriti stroške nadzora, 

• sodelovanje pri projektiranju omrežja, objektov in 
naprav javnega vodovoda,  

• vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 
in priključkov,  

• pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz 
hidrantnih omrežij za gašenje požarov zaradi 
obračuna storitev javne službe,  

• nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge 
gospodarske javne infrastrukture na vplivnem 
območju javnega vodovoda,  

• druge naloge iz tega odloka.  
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan 
izvajati izvajalec javne službe.  
(3) V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je 
izvajalec javne službe dolžan opravljati tudi naloge na 
podlagi javnih pooblastil v skladu s tem odlokom in 
drugimi predpisi s tega področja. 
 

7. člen 
(oskrba s pitno vodo) 

(1) Oskrba s pitno vodo na območju občine se 
zagotavlja:  
• iz javnih vodovodov iz centralnega sistema za 

oskrbo s pitno vodo,  
• iz javnih vodovodov iz lokalnih sistemov za oskrbo s 

pitno vodo,  
• iz zasebnih vodovodnih sistemov,  
• kot lastna oskrba s pitno vodo. 

 
IV. Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo 
 

8. člen 
(pogoji za zagotavljanja javne službe) 

 Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:  
• javni vodovod ustrezne zmogljivosti in priključitev na 

javni vodovod,  
• izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe,  
• javna pooblastila izvajalca javne službe. 

 
1. Priključitev na javni vodovod 
 

9. člen 
(obveznost priključitve na javni vodovod) 

(1) Stavba ali gradbeno inženirski objekt, v katerem se 
zadržujejo ljudje ali se uporablja za oskrbo živali in ki leži 
znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna 
služba, mora biti priključen na javno vodovodno omrežje. 
(2) Na območjih, kjer se gradi javni vodovod, je 
priključitev stavb ali gradbenih inženirskih objektov na 
javni vodovod obvezna v roku šestih mesecev po končani 
gradnji vodovodnega omrežja. Izvajalec javne službe 
mora bodočega lastnika obvestiti, da je priključitev 
njegove stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na 
javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo 
soglasja k priključitvi.  
(3) Priključek se izvede praviloma za vsako stavbo ali 
gradbeni inženirski objekt posebej, lahko pa ima stavba 
ali objekt tudi več priključkov.  
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(4) Če je posamezna stavba ali gradbeni inženirski 
objekt od javnega vodovoda oddaljen več kot 200 
metrov, priključitev na javni vodovod za uporabnika ni 
obvezna. 
 

10. člen 
(prepoved priključitve na javni vodovod) 

(1) Priključitev stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki 
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
vode, na javni vodovod ni mogoča. 
(2) Če uporabnik stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta izvaja dejavnost, za katero ni treba zagotavljati 
oskrbe z vodo v okviru javne službe, mora pridobiti vodno 
pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Če vodne 
pravice ne pridobi, ga izvajalec javne službe stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta v delu, kjer uporabnik 
izvaja to dejavnost, ne sme priključiti na javni vodovod. 
 

11. člen 
(možnost priključitve na javni vodovod) 

(1) Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s 
soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z 
določili tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov. Če razpoložljive zmogljivosti vodnih 
virov in vodovodnega sistema ne dopuščajo novih 
priključitev, se soglasje ne izda.  
(2) Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne 
službe skladno z izdanim soglasjem za priključitev.  
(3) Za vsako spremembo izvedbe priključka mora 
uporabnik ponovno pridobiti soglasje izvajalca javne 
službe. 
 

12. člen 
(priključek) 

(1) Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod je cevovod od javnega 
vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema 
(vključno z obračunskim vodomerom). Priključek je v lasti 
lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta. 
(2) Načrtovanje in gradnjo cevovodov in druge opreme 
priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na 
javni vodovod mora zagotoviti lastnik le-teh.  
(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek na 
sekundarni vodovod, uporabnik pa mora dopustiti 
preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme 
priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo 
vzdrževanje. Stroški vzdrževanja se krijejo iz stroškov 
omrežnine. 
(4) Izvajalec javne službe mora voditi evidence o 
stavbah in opremi priključkov na sekundarni vodovod in 
trasah teh priključkov. 
 

13. člen 
(začasni priključek) 

(1) Začasna priključitev na javni vodovod je dovoljena 
samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v 
skladu z določili tega odloka.  
(2) Začasni priključek izvede izvajalec javne službe 
skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika. 
 

14. člen 
(gradbiščni priključek) 

(1) Gradbiščni priključek na javni vodovod je dovoljen 
samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v 
skladu z določili tega odloka.  
(2) Gradbiščni priključek izvede izvajalec javne službe 
skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika.  

(3) Gradbiščni priključek se lahko uporablja maksimalno 
tri leta. 
 

15. člen 
(evidentiranje priključka) 

(1) Po izvedbi priključka, začasnega ali gradbiščnega 
priključka in izdelavi geodetskega načrta vodovoda, ki ga 
na stroške uporabnika ali investitorja zagotovi izvajalec 
javne službe ter pridobitvi podatkov o trasi na geodetski 
način, se priključek, začasni priključek ali gradbiščni 
priključek evidentira v katastru javnega vodovoda, ki ga 
vzdržuje izvajalec javne službe. Po končanih delih se 
uporabnika evidentira v evidenci uporabnikov, ki jo 
vzdržuje izvajalec javne službe.  
(2) Priključek, vključno z obračunskim vodomerom, 
vzdržuje izvajalec javne službe. Stroški vzdrževanja so 
zajeti v omrežnini.  
(3) Meja med priključkom in interno vodovodno 
napeljavo uporabnika je priključni sklop na iztoku iz 
vodomera. Priključni sklop vzdržuje izvajalec javne 
službe. 
(4) Če objekt, za katerega se izdela priključek, nima 
hišne številke, mora uporabnik uporabo te stavbe v roku 
treh mesecev od začetka uporabe prijaviti izvajalcu javne 
službe. 
 

16. člen 
(dovoljenje za priključitev na javni vodovod) 

(1) Brez soglasja izvajalca javne službe 
uporabnik/investitor ne sme priključiti stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta drugih uporabnikov na 
svojo interno vodovodno napeljavo ali na priključek na 
javni vodovod. 
 

17. člen 
(ukinitev priključka) 

(1) Ukinitev priključka je dovoljena, če se priključena 
stavba ali gradbeni inženirski objekt poruši.  
(2) Ukinitev priključka izvede izvajalec javne službe v 
skladu z izdanim soglasjem za ukinitev priključka na 
stroške uporabnika. 
 

18. člen 
(ukinitev začasnega priključka) 

(1) Ukinitev začasnega priključka je dovoljena 
najkasneje po izteku dveh let od izdaje soglasja k 
začasni priključitvi na javni vodovod ali na podlagi pisne 
vloge, ki jo uporabnik posreduje izvajalcu javne službe, 
ko začasnega priključka ne potrebuje več.  
(2) Ukinitev začasnega priključka izvede izvajalec javne 
službe po uradni dolžnosti, ko poteče veljavnost soglasja 
k začasni priključitvi, ali v skladu z izdanim soglasjem k 
ukinitvi začasnega priključka na stroške uporabnika. 
 

19. člen 
(ukinitev gradbiščnega priključka) 

(1) Ukinitev gradbiščnega priključka je dovoljena, ko se 
prične stavba ali gradbeni inženirski objekt uporabljati. 
Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno 
vlogo za ukinitev gradbiščnega priključka.  
(2) Ukinitev gradbiščnega priključka izvede izvajalec 
javne službe v skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi 
gradbiščnega priključka na stroške uporabnika. 
 

20. člen 
(ukinitve priključkov) 

(1) Izvajalec javne službe ukine priključek, začasni 
priključek ali gradbiščni priključek, tako da:  
• fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,  
• spremeni status priključka v katastru in 
• spremeni status lastnika v evidenci uporabnikov. 
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21. člen 
(dostopnost do javnega vodovoda in priključka) 

(1) Javni vodovod in priključek z vodomernim mestom 
morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Na njih 
ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja 
izvajalca javne službe. 
 

22. člen 
(obnova priključka) 

(1) Priključek je treba obnoviti:  
• če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo 

dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali 
ogroža varnost oskrbe s pitno vodo,  

• če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih 
materialov,  

• v primeru obnove javnega vodovoda, ko se izvajajo 
vsa obnovitvena dela javne infrastrukture v skladu s 
predhodno potrjenim planom,  

• če obstoječi priključek tlačno ne ustreza 
normativom,  

• najkasneje, ko doseže starost 50 let, razen če 
izvajalec javne službe ugotovi ustreznost tega 
priključka.  

(2) Obnova priključka, redna menjava in umerjanje 
vodomerov se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. 
 
2. Prekinitev dobave pitne vode 
 

23. člen 
(prekinitev dobave vode) 

(1) Izvajalec javne službe prekine dobavo pitne vode 
uporabniku na podlagi predhodnega obvestila in na 
stroške uporabnika v naslednjih primerih:  
• če je priključek na javno vodovodno omrežje izdelan 

brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca 
javne službe ali brez nadzora ter prevzema s strani 
izvajalca javne službe,  

• če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe 
dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje 
interno omrežje,  

• če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo 
redno dobavo vode drugim uporabnikom in 
uporabnik oviranja noče odstraniti,  

• če uporabnik brez privolitve izvajalca javne službe 
odstrani pečatno plombo (na vodomeru, hidrantu 
itd.) ali kako drugače spremeni način izvedbe 
priključka,  

• če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe 
opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v 
upravljanju izvajalec javne službe,  

• če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o 
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),  

• če uporabnik ne dopusti izvajalcu javne službe 
opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem 
vodovodu in priključku,  

• če uporabnik ne dovoli izvajalcu javne službe 
vgraditve ali zamenjave vodomera,  

• če uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe 
odčitavanje in pregled vodomera, interne instalacije 
in internega hidrantnega omrežja,  

• če je prostor, kjer se nahaja vodomer, nedostopen 
ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati ali 
zamenjati vodomera,  

• če so izpolnjeni pogoji za prekinitev iz 35. člena 
tega odloka,  

• če uporabniki v večstanovanjski stavbi ne uredijo 
medsebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo 
porabljene vode,  

• če uporabniku preneha veljavnost začasnega 
priključka, 

• če uporabnik krši javno objavljene omejitve pri 
varčevanju s pitno vodo, 

• če uporabnik z odvodom odpadne vode ali z 
ravnanjem z odpadki ogroža vodne vire ali dobavo 
pitne vode, 

• če je zaradi stanja interne napeljave ali 
vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih 
uporabnikov ali ogrožena skladnost in zdravstvena 
ustreznost vode v javnem vodovodu. 

(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka 
prekinitve. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora 
uporabnik plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa 
ali poskusa odklopa po ceniku izvajalca javne službe. 
(3) Na zahtevo uporabnika, da se mu začasno prekine 
dobava vode, je izvajalec javne službe po prejemu 
pisnega zahtevka uporabnika to tudi dolžan storiti. 
Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne 
vode plača uporabnik po ceniku izvajalca javne službe. 
(4) Izvajalec javne službe ima pravico prekiniti dobavo 
vode zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del 
na omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile.  
(5) Za načrtovana vzdrževalna in investicijska dela mora 
izvajalec javne službe preko lokalnih sredstev javnega 
obveščanja na krajevno običajen način ali neposredno 
obvestiti uporabnike o prekinitvi vode vsaj 48 ur pred 
prekinitvijo dobave vode.  
(6) V primeru prekinitve dobave vode zaradi višje sile, 
kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, 
izpad energije, velike okvare in podobno, ima izvajalec 
javne službe pravico in dolžnost izdati navodila za 
racionalizacijo porabe vode ter brez povračila škode 
prekiniti ali zmanjšati dobavo vode. Uporabnike se 
obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to 
mogoče, najpozneje v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi. 
V primeru omejitev ima oskrba prebivalstva s pitno vodo 
prednost pred rabo vode za druge namene.  
(7) V izrednih primerih in na podlagi strokovnega 
mnenja pristojnih institucij je izvajalec javne službe 
dolžan obveščati uporabnike o izvajanju posebnih 
ukrepov glede uporabe vode. 
(8) Uporabniki imajo možnost prejemanja obvestil o 
prekinitvi oskrbe s pitno vodo preko e-pošte in SMS 
sporočil. Za izvajanje teh storitev mora uporabnik izpolniti 
prijavo, ki je dostopna na www.komunala-kranj.si.  
 
3. Omejitev oskrbe s pitno vodo iz javnega 

vodovoda 
 

24. člen 
(omejitev oskrbe s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe lahko uporabnikom omeji 
oskrbo s pitno vode iz javnega vodovoda v primeru 
pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, 
zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s 
pitno vodo, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s 
pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.  
(2) V primeru omejitve oskrbe s pitno vodo izvajalec 
javne službe o predvidenem času in trajanju omejitve 
oskrbe s pitno vodo uporabnike obvesti takoj, ko je to 
mogoče, na krajevno običajen način in z objavo na svoji 
spletni strani. 
 
4. Meritve količin porabljene pitne vode in 

obračunavanje storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo 

 
25. člen 

(merjenje pitne vode) 
(1) Izvajalec javne službe meri količino porabljene pitne 
vode v kubičnih metrih (m3) z obračunskimi vodomeri. 
Poraba vode je na obračunskem vodomeru registrirana 
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kot porabljena količina pitne vode v obračunskem 
obdobju.  
 

26. člen 
(obračunski vodomer) 

(1) Obračunski vodomer mora imeti vsak uporabnik 
vodovodnega omrežja. Glavni obračunski vodomer je 
sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen 
merjenju porabe pitne vode. Velikost in mesto vgraditve 
glavnega obračunskega vodomera sta razvidna iz 
dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev na 
vodovodno omrežje. Vsi stroški upravljanja, rednega 
vzdrževanja in redne zamenjave vodomerov so stroški 
izvajalca javne službe in se krijejo iz omrežnine. 
(2) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za 
obračunski vodomer, ki mora biti predvidoma zunaj 
objekta, pri daljših priključkih čim bližje javnemu 
vodovodu, in dostopen delavcem izvajalca javne službe 
za vzdrževanje, redne preglede in odčitke vodomera. 
(3) Uporabnik ne sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi 
vplivale na pravilnost delovanja vodomera. Uporabnik ne 
sme prestavljati, menjati ali popravljati obračunskega 
vodomera. Prav tako ne sme odstraniti plombe na 
vodomeru.  
(4) Vodomere namešča, menja, vzdržuje in odčitava 
izključno izvajalec javne službe, ki skrbi za pravočasno 
overjanje obračunskih vodomerov. 
(5) Zamenjava in pregledi obračunskih vodomerov se 
izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
standardizacije in meroslovja. 
(6) Uporabnik je dolžan nadzirati vodomerno mesto ter 
skrbeti za zaščito obračunskih vodomerov pred 
poškodbami in zmrzaljo. 
(7) Uporabnik lahko od izvajalca javne službe zahteva 
nadzor točnosti obračunskega vodomera. Če obračunski 
vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi stroške 
kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa izvajalec 
javne službe. 
(8) V primeru ugotovljenih napak pri delovanju 
obračunskega vodomera ima izvajalec javne službe 
pravico zaračunati premalo obračunano porabo pitne 
vode za obdobje enega leta od ugotovitve napake. 
 

27. člen 
(obračun porabljene pitne vode) 

(1) Izvajalec javne službe mesečno zaračunava 
uporabniku porabljeno vodo, določeno na osnovi 
povprečne mesečne porabe vode v zadnjem 
obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje 
med zadnjima odčitkoma. Najmanj enkrat letno ali ob 
menjavi obračunskega vodomera opravi izvajalec javne 
službe obračun porabljene vode za posameznega 
uporabnika. Izvajalec javne službe mesečno zaračunava 
uporabnikom v večstanovanjskih stavbah porabljeno 
vodo na podlagi dejanske porabe, zabeležene na 
obračunskem vodomeru. Izvajalec javne službe v 
soglasju z uporabnikom lahko določi tudi drugače.  
  

28. člen 
(več uporabnikov priključenih na isti obračunski 

vodomer) 
(1) V stanovanjskih objektih, v katerih  je več 
uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer, so 
dolžni izvajalcu javne službe sporočiti, kdo je prejemnik 
računov za porabljeno pitno vodo. Izvajalec javne službe 
lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom v 
objektih, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo 
stanovanjsko področje, upravnik ni obvezen, če vsi 
uporabniki, priključeni na isti obračunski vodomer, 
podpišejo delilno razmerje.  

(2) Če so v objektu poleg gospodinjskih uporabnikov 
tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, si 
morajo vgraditi svoje obračunske vodomere, če so za to 
izpolnjeni tehnični pogoji. V kolikor pa tehnični pogoji niso 
izpolnjeni, se lahko uporabniki z izvajalcem javne službe 
dogovorijo, da jim izdaja ločeno račune, če vsi 
uporabniki, priključeni na isti obračunski vodomer, 
podpišejo delilno razmerje. 
 

29. člen 
(okvara obračunskega vodomera) 

(1) Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni 
mogoče ugotoviti dejanske porabe pitne vode, izvajalec 
javne službe upošteva pri obračunu vode povprečno 
količino porabljene pitne vode v obdobju dvanajstih 
mesecev pred nastankom okvare.  
(2) V primeru, da izvajalec javne službe ali uporabnik 
ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati 
dejanske porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka do 
ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode obračuna 
po višini uporabnikove povprečne porabe v preteklem 
letu. Izvajalec javne službe mora okvaro odpraviti v 
najkrajšem možnem času, uporabnik pa mu mora to 
omogočiti, v nasprotnem primeru se prične obračunavati 
dvojna cena vode. O napaki je dolžan uporabnik izvajalca 
javne službe obvestiti takoj, ko to ugotovi.  
 

30. člen 
(nedovoljen odvzem pitne vode) 

(1) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu 
brez vodomera se določi na osnovi predpisane normirane 
porabe, ki zanaša 1,2 m3 na dan za velikost priključka 
DN 20. Za ostale velikosti priključkov se upošteva faktor 
v skladu z določbami veljavnega predpisa o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. Pri nedovoljenem odvzemu vode se 
uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje 
obstoja nedovoljenega priključka oziroma najmanj za 
obdobje enega leta. 
 

31. člen 
(interni obračunski vodomeri) 

(1) Vodomeri na interni napeljavi uporabnika so 
namenjeni za interno porazdelitev stroškov. Teh 
vodomerov izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne 
odčitava. 
(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo 
posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne 
službe. 
 

32. člen 
(prevzem vodovoda) 

(1) V primeru, ko izvajalec javne službe prevzame v 
upravljanje vodovodni sistem (zasebni, vaški, ipd.) in 
postane to javni vodovod, na katerem uporabniki nimajo 
vodomerov, so uporabniki dolžni naročiti in omogočiti 
izvajalcu javne službe, da v šestih mesecih od prevzema 
na stroške uporabnikov vgradi obračunske vodomere.  
(2) Pred prevzemom morajo biti vsi priključki opremljeni 
z ustreznim merilnim mestom, vključno z obračunskim 
vodomerom. 
 

33. člen 
(določitev pavšala) 

(1) Dokler priključek ni opremljen z vodomerom, se za 
obračun upošteva mesečna pavšalna poraba vode: 
• 6 m3 na osebo, 
• 3 m3 na glavo živine (govedo, konji), 
• 1 m3 na glavo drobnice. 
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34. člen 
(cene) 

(1) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z 
določbami veljavnega predpisa o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. 
 

35. člen 
(račun) 

(1) Uporabnik je dolžan plačati račun do dneva 
zapadlosti računa. Če uporabnik računa ne plača v roku, 
ga izvajalec javne službe pisno opomni na neplačilo. Če 
uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega opomina, v katerem mora biti 
izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko 
izvajalec javne službe prekine dobavo vode.  
(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima 
pravico vložiti pisni ugovor pri izvajalcu javne službe v 
osmih dneh od prejema računa. Izvajalec javne službe je 
dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 
roku petnajstih dni od prejema ugovora in v tem roku ne 
sme prekiniti dobave vode. Če uporabnik računa ne 
poravna niti v petnajstih dneh po prejemu pisnega 
odgovora, se mu izda pisni opomin, v katerem se ga 
opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode. Če tudi 
takrat uporabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan po 
prejemu opomina lahko prekine dobava vode. Dobava 
vode se lahko prekine samo v primeru, ko se s 
prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov. 
(3) Lastnik je subsidiarno odgovoren za neplačane 
obveznosti najemnika objekta, vezane na vodomer in 
porabljeno pitno vodo. Izvajalec javne službe lahko terja 
za plačilo lastnika, ko mu najemnik ne poravna zapadlih 
obveznosti po dveh pisnih opominih. Izvajalec obvesti 
lastnika o stanju terjatve pisno in ga pozove na izpolnitev 
obveznosti. V kolikor lastnik ne poravna zapadlih 
neplačanih obveznosti za svoj objekt, lahko izvajalec 
javne službe začasno prekine dobavo vode v skladu z 
23. členom tega odloka. 
 
5. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne 

vode 
 

36. člen 
(skladnost in ustreznost pitne vode) 

(1) Izvajalec javne službe zagotavlja zdravstveno 
ustreznost pitne vode  in skladnost z mejnimi vrednostmi 
parametrov po predpisu, ki ureja pitno vodo. 
(2) Izvajalec javne službe izvaja notranji nadzor nad 
pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno 
ustreznost živil in opravlja druge naloge, določene v 
predpisih, ki urejajo pitno vodo. 
(3) Podatki o laboratorijskih preskusov pitne vode so 
vedno na razpolago pri izvajalcu javne službe. 
 

37. člen 
(izredni nadzor skladnosti in ustreznosti pitne vode) 

(1) Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti 
pitne vode na lastnem odjemnem mestu za vodomerom. 
V primeru, da je pitna voda na tem odjemnem mestu 
skladna s predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi 
uporabniku račun za opravljeno storitev. 
 

38. člen 
(izvajanje javnih pooblastil) 

(1) Izvajalec javne službe opravlja na območju občine 
naslednja javna pooblastila:  
• izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja v 

skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 
urejanje prostora,  

• pripravi tehnični pravilnik, 

• izdaja soglasja k projektnim rešitvam,  
• izdaja soglasja za priključitev na javno vodovodno 

omrežje.  
(2) Izvajalec javne službe s Tehničnim pravilnikom 
določi zahtevano dokumentacijo za izdajo dokumentov 
na podlagi javnih pooblastil, uporabnik pa predloži k vlogi 
dokumentacijo v skladu z vsakokratno veljavno 
zakonodajo. 
(3) Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih 
pregledih objektov.  
(4) Stroški za izvajanje nalog iz tega člena se krijejo iz 
proračunskih sredstev občine. 
 

39. člen 
(soglasja) 

(1) Pri izdaji soglasij iz prejšnjega člena tega odloka 
mora izvajalec javne službe določiti:  
• minimalni odmik novogradnje od vodovodnega 

omrežja,  
• pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja 

proti vplivom novogradnje,  
• traso, globino in dimenzijo priključnih cevi ter 

priključno mesto na javno omrežje,  
• lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,  
• dimenzijo in tip vodomera,  
• tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih 

in drugih vodov z vodovodom,  
• pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je 

predvidena trasa priključka,  
• posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani 

na vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov 
ali na območjih, predvidenih za zajem pitne vode,  

• posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode 
in  

• ostale pogoje, ki so določeni s Tehničnim 
pravilnikom izvajalca javne službe. 

 
40. člen 

(kataster gospodarske javne vodovodne 
infrastrukture) 

(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra 
gospodarske javne vodovodne infrastrukture (v 
nadaljevanju: kataster) zagotavlja občina.   
(2) Občina vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra 
podeli v izvajanje izvajalcu javne službe. Vodenje 
katastra obsega tudi posredovanje zbirnih podatkov iz 
katastra v zbirni kataster gospodarske javen 
infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje, graditev objektov, geodetsko dejavnost in 
oskrbo s pitno vodo. Stroški se krijejo iz proračunskih 
sredstev občine ali so stroški vključeni v ceno storitve 
javne službe. 
(3) Kataster se vodi v obliki informatizirane baze 
podatkov. Izvajalec javne službe in občina s pogodbo 
uredita medsebojne pravice in obveznosti za nemoteno 
delovanje katastra.  
 

41. člen 
(upravljavski nadzor) 

(1) Upravljavec ima pravico in dolžnost nadzirati gradnjo 
objektov in naprav na infrastrukturi, kjer izvaja javno 
službo. Investitor novogradenj ali obnov vodovodnega 
omrežja je dolžan izvajalca javne službe pooblastiti za 
izvajanje upravljavskega nadzora, ki obsega dela, 
našteta v drugem odstavku tega člena.  
(2) V okvir upravljavskega nadzora sodi: 
• preverjanje izpolnjevanja določil tega odloka, 

skladnosti s tehničnim pravilnikom ter projektnimi 
pogoji, 
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• usklajevanje delovanja novega ali obnovljenega 
vodovoda z obstoječim vodovodom v času gradnje, 

• usklajevanje prevezav novih priključkov z 
obstoječim stanjem, 

• določitev načina prevezave na obstoječi vodovod, 
• določitev celotnega protokola zapiranja obstoječega 

vodovoda zaradi prevezav na omrežje, 
• udeležba na koordinacijskih sestankih in pomoč pri 

iskanju tehničnih rešitev. 
 (3) Stroške nadzora nosi izvajalec del, v kolikor ni s 
pogodbo o izvajanju drugače določeno. Po zaključku del 
se izvede prevzemni zapisnik, s katerim izvajalec 
nadzora potrdi, da se novozgrajeno omrežje lahko 
uporablja kot del javnega vodovodnega omrežja. 
Zapisnik mora biti podpisan s stani investitorja, izvajalca, 
izvajalca strokovnega nadzora in izvajalca 
upravljavskega nadzora skladno z vsakokratno veljavno 
zakonodajo o graditvi objektov. Prevzemni zapisnik je 
eden izmed dokumentov, ki so potrebni za prevzem 
zgrajene oziroma obnovljene infrastrukture v najem. 
 
V. Pravice in obveznosti uporabnikov in 

izvajalcev del 
 

42. člen 
(pravice uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo na podlagi soglasja izvajalca javne 
službe pravico:  
• priključitve na javni vodovod,  
• spremembe dimenzij priključka, trase priključka, 

vodomernega mesta,  
• izvedbe dodatnih del na priključku,  
• povečanja ali zmanjšanja odvzema pitne vode,  
• ukinitve priključka, 
• prijave na obveščanje o izpadih vodooskrbe preko 

SMS-ov in elektronske pošte. 
 

43. člen 
(obveznosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:  
1. pridobiti soglasje izvajalca javne službe za 

priključitev na javni vodovod ter za vse posege na 
objektih in napravah, 

2. redno vzdrževati interno omrežje, vodomerno mesto 
in interno hidrantno omrežje,  

3. zaščititi vodomerno mesto in vodomer pred 
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode ter 
fizičnimi poškodbami,  

4. izvajalcu javne službe omogočiti dostop do 
vodomernega mesta ob vseh vremenskih pogojih,  

5. izvajalcu javne službe omogočiti pregled ustreznosti 
priključka in interne vodovodne inštalacije,  

6. skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna na svojem 
priključku,  

7. izvajalcu javne službe omogočiti vzorčenje pitne 
vode na katerikoli pipi internega vodovodnega 
omrežja,  

8. obvestiti izvajalca javne službe o okvarah na 
javnem vodovodu in priključku ter omogočiti izvedbo 
odprave okvare in obnove,  

9. dopustiti obnavljanje priključka in poskrbeti za 
ustreznost vodomernega mesta skladno z 
zahtevami izvajalca javne službe, tem odlokom in 
Tehničnim pravilnikom izvajalca javne službe,  

10. povrniti škodo, povzročeno na javnem vodovodu 
zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi 
motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom 
vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v 
javnem vodovodu,  

11. upoštevati varčevalne ukrepe iz uradnih objav v 
primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

12. pisno obvestiti izvajalca javne službe o spremembi 
naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi 
ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvzem in 
obračun vode, v roku petnajstih dni od nastanka 
spremembe; v primeru, da tega ne storijo, so 
izvajalcu javne službe odškodninsko odgovorni za 
škodo, ki mu zaradi tega nastane, 

13. urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo 
obračun preko skupnega obračunskega vodomera, 
in sporočiti izvajalcu javne službe naslovnika in 
plačnika računov,  

14. priključiti se na javno vodovodno omrežje ob 
upoštevanju pogojev in soglasja izvajalca javne 
službe ter izjave o opravljenem upravljavčevem 
nadzoru izgradnje priključka, 

15. pridobiti soglasje izvajalca javne službe v primeru, 
da na vodovodnih napravah gradijo, postavljajo 
objekte ali nasipajo material, ki lahko povzroči 
poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje 
in vzdrževanje ali če spreminja niveleto terena nad 
vodovodom. 

 
44. člen 

(dostop in prost prehod) 
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in 
vzdrževanja javnih vodovodov in priključkov mora lastnik 
zemljišča, preko katerega je potreben prehod za dostop 
do vodovodnega omrežja, objektov ali priključka, 
izvajalcu javne službe dovoliti prost prehod.  
(2) Izvajalec javne službe je dolžan izvesti delo tako, da 
povzroči čim manjšo škodo. Po opravljenih delih mora 
izvajalec javne službe vzpostaviti zemljišče v prvotno 
stanje. Če vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje ni 
možna, mora izvajalec javne službe lastniku povrniti 
nastalo škodo.  
 

45. člen 
(odvzem vode iz javnih hidrantov) 

(1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju služijo za 
gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, zato morajo 
biti vedno dostopni, v brezhibnem stanju in redno 
vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec javne 
službe.  
(2) Odvzem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu 
je, razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog 
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, 
dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca 
javne službe, ki vsebuje pogoje odvzema pitne vode, 
način obračuna ter plačilo stroškov za porabljeno pitno 
vodo. Za takšen odvzem vode se sklene dogovor o 
uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo, v 
katerem je določen tudi način plačila. 
(3) V primeru, ko uporabnik ne odvzame pitne vode iz 
hidranta v skladu z določili iz prejšnjega odstavka tega 
člena, se kršitelju zaračuna porabljena voda v višini 
predpisane količine za zagotavljanje požarne varnosti, ki 
znaša 72 m3 in globa v skladu s 4. odstavkom 67. člena 
tega odloka. 
 

46. člen 
(pojem hidrantnega omrežja) 

(1) Če je hidrantno omrežje sekundarni vodovod z 
vgrajenimi hidranti, je tako omrežje javno hidrantno 
omrežje, ki ga upravlja izvajalec javne službe. 
(2) Če je hidrantno omrežje zasebni vodovod z 
vgrajenimi hidranti, je tako omrežje zasebno hidrantno 
omrežje, ki ga upravlja upravljavec zasebnega vodovoda. 
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47. člen 
(odvzem vode iz hidranta) 

(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme 
odvzemati pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu 
samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in 
drugih nesrečah. V teh primerih pristojno gasilsko 
poveljstvo vsake tri mesece sporoča izvajalcu javne 
službe podatke o količini odvzete pitne vode iz hidrantov 
na javnem vodovodu.  
(2) Gasilska društva za namen pripravljenosti na 
nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled 
hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled 
stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop 
na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih gasilska 
društva obvestijo izvajalca javne službe. 
 

48. člen 
(uporaba hidranta) 

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem 
vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroške 
odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med 
njegovo uporabo, nosi uporabnik.  
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri 
gašenju požarov in pri izvajanju drugih nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in 
drugih nesrečah.  
(3) Interni hidranti so del internega vodovoda objekta in 
morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za 
odjemnim mestom. Vzdrževanje internih hidrantov ni 
obveznost izvajalca javne službe. 
(4) Ob vsaki uporabi vode iz hidranta na javnem 
vodovodnem omrežju je uporabnik dolžan nemudoma 
poročati upravljavcu javnega vodovoda vzroku uporabe, 
času uporabe in porabljeni količini vode. 
 

49. člen 
(uporaba priključka na javni vodovod) 

(1) Uporabnik ne sme prestavljati, menjati, popravljati ali 
kako drugače posegati v priključek na javni vodovod in 
obračunski vodomer. 
(2) Vodomere namešča, menja in vzdržuje izključno le 
izvajalec javne službe, ki skrbi za pravočasno overjanje 
vodomerov. 
 

50. člen 
(izredna kontrola vodomera) 

(1) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi 
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če 
meni, da meritev redne kontrole ni pravilna. Če se pri 
izredni kontroli točnosti obračunskega vodomera ugotovi, 
da ta izkazuje porabo pitne vode izven dopustnih 
odstopanj, nosi stroške izredne kontrole točnosti 
vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru 
pa uporabnik. 
 

51. člen 
(prepoved onesnaženja in prekinitve dobave pitne 

vode) 
(1) Uporabnik ne sme prekiniti dobave pitne vode 
drugemu uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnažiti 
pitne vode v interni vodovodni napeljavi. 
 

52. člen 
(vgradnja obračunskega vodomera) 

(1) Stroške prve nabave in vgradnje obračunskega 
vodomera ter stroške celotne izvedbe novega priključka 
nosi uporabnik.  

(2) Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega 
vodomera, krije stroške njegovega popravila ali 
zamenjave. 
(3) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za 
vodomer, ki mora biti zunaj objekta in vedno dostopen 
delavcem izvajalca javne službe za vzdrževanje, 
preglede in odčitke vodomera. V primeru, da se 
vodomerni jašek nahaja znotraj objekta, ga je uporabnik 
dolžan prestaviti ven v naslednjih primerih: 
• v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda, ko se 

izvajajo vsa obnovitvena dela javne infrastrukture, 
• če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo 

dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali 
ogroža varnost vodooskrbe, 

• ob kakršnihkoli delih na hišnem priključku, za katera 
se izdaja soglasje (montaža dodatnega vodomera, 
predelava hišnega priključka, ipd.), 

• če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih 
materialov. 

 
53. člen 

(okvare na internem vodovodnem omrežju) 
(1) Stroške okvar, nastalih na internem vodovodnem 
omrežju, nosi uporabnik, razen če so okvare nastale po 
krivdi izvajalca javne službe. 
 

54. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci vzdrževalnih del in gradnje objektov druge 
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki 
zemljišč, preko katerih poteka javni vodovod, morajo pri 
uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture 
zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in 
priključkov.  
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje mora 
izvajalec del iz prejšnjega odstavka tega člena o 
nameravanem izvajanju del najmanj trideset dni pred 
začetkom del pisno obvestiti izvajalca javne službe in 
pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda z namenom 
uskladitve teh del.  
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške 
vzpostaviti javni vodovod ali priključek v prvotno stanje 
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne 
službe in zemljišča vrnejo v prvotno stanje. Stroške 
nadzora nosi izvajalec del.  
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali 
priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena 
je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan 
naročiti popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne 
službe in poravnati vse stroške popravila ali odprave 
poškodb. 
(5) Pri obnovah morajo izvajalci del pridobiti ustrezno 
gradbeno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo, 
razen v primerih, ko vzdrževalna dela v javno korist na 
objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebna za oskrbo 
s pitno vodo na območju občine Šenčur, izvaja izvajalec 
javne službe. 
 

55. člen 
(lastna oskrba s pitno vodo) 

(1) Če se stavba ali več stavb nahaja na poselitvenem 
območju, na katerem v skladu z veljavno zakonodajo 
priključitev na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s 
pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe s pitno vodo 
pod pogojem, da so za obratovanje zasebnega vodovoda 
izpolnjeni predpisani pogoji. 
 

56. člen 
(opredelitev zasebnega vodovoda) 

(1) Zasebno vodovodno omrežje, objekti in naprave so: 
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• primarno vodovodno omrežje, objekti in naprave 
(zajetja, vodnjaki, črpališča, naprave za čiščenje in 
pripravo vode, prečrpališča, vodohrani od vodnih 
virov do sekundarnega omrežja), 

• sekundarno vodovodno omrežje, objekti in naprave 
(sekundarni vodovod za neposredno priključevanje 
uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali 
drugem območju, vodovodi in naprave za gašenje 
požarov, črpališča in naprave za dvig ali reduciranje 
tlaka). 

 
57. člen 

(obveznosti upravljavca zasebnega vodovoda) 
(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega 
vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na 
celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti: 
• oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode 

pod enakimi pogoji ter v skladu s predpisi, ki urejajo 
pitno vodo in storitve javnih služb, 

• redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega 
vodovoda, 

• vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in 
hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom 
predpisi, ki na področju varstva pred požari urejajo 
obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, 

• nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod, 
• monitoring količine pitne vode, odvzete iz vodnih 

virov zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v 
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode 
iz vodnih virov, 

• obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev 
zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec 
javne službe, 

• meritve količin dobavljene vode in obračun storitev, 
• podatke o meritvah količin prodane vode, ki jih mora 

posredovati izvajalcu javne službe zaradi obračuna 
okoljske dajatve po uredbi, ki določa vrste 
onesnaženja, za katere se plačuje okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda. 

(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati 
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter 
smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov in urejanje prostora. 
 

58. člen 
(evidence upravljavca zasebnega vodovoda) 

(1) Upravljavec zasebnega vodovoda mora v zvezi z 
upravljanjem javnega vodovoda voditi evidence o: 
• oskrbovalnih območjih, kjer zagotavlja opravljanje 

storitev javne službe, 
• naseljih znotraj oskrbovalnih območij iz prejšnje 

alineje, 
• stavbah, ki so priključene na sekundarne vodovode, 
• stavbah in gradbenih inženirskih objektih, ki jih ne 

oskrbuje s pitno vodo na podlagi storitev javne 
službe, 

• javnih površinah, za katere zagotavlja vodo za 
čiščenje oziroma za namakanje, 

• objektih in opremi primarnega, sekundarnega in 
transportnega vodovoda, 

• hidrantih in javnem hidrantnem omrežju, ki je 
oskrbovano iz javnega vodovoda, 

• vodnih virih pitne vode, ki jih upravlja, 
• vodovarstvenih območjih vodnih virov, 
• stavbah na širših, ožjih in najožjih vodovarstvenih 

območjih, ki so oskrbovane s pitno vodo iz 
vodovodnega omrežja vodovoda, stavbe pa niso 
priključene na javno kanalizacijo, 

• stroških izvajanja javne službe, 

• letni količini iz vodovodnega omrežja odvzete pitne 
vode zaradi opravljanja storitev javne službe, 

• priključkih stavb na sekundarni vodovod. 
 

59. člen 
(obveznost določitve upravljavca zasebnega 

vodovoda) 
(1) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni 
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje: 
• eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno 

pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s 
stalnim prebivališčem, 

• eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi 
stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne 
namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških 
stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene 
dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali 
skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in 

• eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, 
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega 
vodovoda. 

(2) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka 
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega 
vodovoda s pravno ali fizično osebo in o upravljavcu 
zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino. 
 

60. člen 
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo) 

(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo. Ta oskrba je dovoljena, če so v 
teku postopki za priključitev take stavbe na javni 
vodovod.  
(2) Zajetja za pitno vodo, iz katerih se s pitno vodo 
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno 
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, 
razen če gre za oskrbo s pitno vodo, za katero je 
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode. 
 

61. člen 
(vodno dovoljenje za lastno oskrbo) 

(1) Za rabo vode iz zasebnega vodovoda, namenjenega 
lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo, morajo pridobiti 
vodno dovoljenje skladno s predpisi, ki urejajo vode 
lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje z 
vodo. 
(2) Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki 
jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, več, se vodno 
dovoljenje glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot 
lastniki stanovanjske stavbe navedeni v vlogi za 
pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode za oskrbo s 
pitno vodo iz zasebnega vodovoda. 
(3) Če se namerava na zasebni vodovod priključiti 
lastnik, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo vode 
zaradi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, mora 
pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode iz tega 
zasebnega vodovoda. 
(4) Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni 
vodovod, ali neposredno na zasebni vodovod priključiti 
nestanovanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, za 
katerega se oskrba s pitno vodo ne šteje za storitev javne 
službe, mora upravljavec take stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta pridobiti posebno vodno dovoljenje 
za rabo vode za namene izvajanja svoje dejavnosti. 
 
VI. Prenos zasebnih vodovodov v last občine 
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62. člen 
(prenos zasebnih vodovodov) 

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajeno zasebno vodovodno omrežje s 
pripadajočimi objekti obravnavano kot javni vodovod, je 
investitor novozgrajenega vodovodnega omrežja in 
objektov dolžan po končani gradnji le-te predati v last 
občini brezplačno. 
(2) Za prevzem omrežja javnega vodovoda in objektov 
po tem členu mora biti v skladu z vsakokratno veljavno 
zakonodajo o graditvi objektov predložena sledeča 
dokumentacija: 
• gradbeno dovoljenje, 
• vodno dovoljenje, 
• projekt izvedenih del, izveden v skladu z navodili 

izvajalca javne službe, 
• geodetski načrt vodovoda, izdelan v skladu z 

vsakokratno veljavnim Pravilnikom o geodetskem 
načrtu in Tehničnim pravilnikom upravljavca, za vpis 
v operativni kataster vodovodnih sistemov, 

• potrdilo o vpisu v Zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture, 

• potrdilo o rezervnem vodnem viru, če le-ta obstaja, 
• zapisnik o opravljenih preizkusih vodovodov, 
• meritve o ustreznosti hidrantnega omrežja, 
• poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti 

vodovodnega omrežja in objektov ter pitne vode, 
• zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu, 
• uporabno dovoljenje, 
• garancijske izjave za odpravo napak v garancijski 

dobi, 
• vrednost vodovodnega omrežja in objektov v skladu 

s slovenskimi računovodskimi standardi, 
• overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici 

do dostopa do omrežja in objektov javnega 
vodovoda, 

• podpisan prevzemni zapisnik skladno z zahtevami 
41. člena tega odloka.  

(3) Najem in upravljanje novozgrajenih javnih 
vodovodnih sistemov se uredi s pogodbo. 
(4) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški), ki ni 
last občine, se lahko prenese v last občine z medsebojno 
pogodbo. V pogodbi se določijo vse obveznosti 
dosedanjega lastnika občine in izvajalca javne službe. Za 
prenos morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
• vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno 

dokumentacijo: uporabno dovoljenje (razen če je 
zgrajen pred 25. 6. 1991, kot opredeljuje zakon, ki 
ureja področje graditve objektov), geodetski načrt 
vodovoda, izdelan v skladu s Pravilnikom o 
geodetskem načrtu in tehničnim pravilnikom 
upravljavca, popis omrežja, objektov in naprav ter 
evidenco priključkov, 

• vodovod, ki se predaja, mora ustrezati določilom 
tega odloka in navodilom o tehnični izvedbi in 
uporabi omrežja, objektov in naprav, 

• izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s 
finančnim ovrednotenjem, 

• izračunani morajo biti stroški vzdrževanja 
vodovoda, ki se predaja, 

• sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, 
avtomatizacije in razvoja vodovoda in zanj izdelan 
predračun ter zagotovljena sredstva za potrebno 
sanacijo vodovoda, 

• izračunana mora biti cena, ki izvajalcu javne službe 
omogoča nemoteno upravljanje prevzetega 
vodovoda, 

• vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni v 
skladu s Tehničnim pravilnikom izvajalca javne 
službe, 

• pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti 
terenski pregled obstoječega vodovoda in narediti 
zapisnik o pomanjkljivostih na vodovodnem 
sistemu, urejene in pridobljene morajo biti 
služnostne pogodbe ali lastništvo na zemljiščih, na 
katerih se nahajajo objekti in naprave,  

• potrdilo o rezervnem vodnem viru, če le-ta obstaja. 
(5) Občina, izvajalec javne službe in dosedanji lastnik 
vodovoda lahko pogoje za prenos z medsebojno 
pogodbo določijo drugače. 
(6) Postopek prevzema vodovoda mora biti 
dokumentiran z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje 
dokumentacijo, evidence, knjigovodske podatke, listine o 
lastništvu ter podatke o terjatvah in dolgovih. 
(7) Po prevzemu mora izvajalec javnega vodovoda na 
vseh odjemnih mestih v roku  štirih mesecev od 
prevzema vodovoda vgraditi obračunske vodomere, ki 
morajo biti žigosani in pregledani v skladu s predpisi o 
meroslovnih zadevah za vodomere. 
 
VII. Viri financiranja javne službe in način 

oblikovanja cen storitev javne službe 
 

63. člen 
(financiranje javne službe) 

(1) Javna služba se financira iz:  
• cene storitev javne službe,  
• proračunskih sredstev občine,  
• drugih virov.  

(2) Cene storitev javne službe se določajo skladno s 
predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. 
Cene predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o 
oblikovanju cen storitev javne službe, ki ga predloži 
občinskemu svetu v sprejem oziroma potrditev. 
(3) Če ima občina z drugimi občinami skupnega 
izvajalca javne službe, lahko te občine določijo enotno 
ceno za storitev javne službe na območju vseh občin. 
 
VIII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe 
 

64. člen 
(infrastruktura) 

(1) Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura 
javne službe lokalnega pomena.  
(2) Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na 
območju občine je sistem cevovodov ter z njimi 
povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s 
tehnološko, strojno in elektro opremo za zajem vode, 
črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se 
povezujejo v sekundarno, primarno, ali transportno 
omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij 
ali delov naselij s pitno vodo kot to določajo predpisi, ki 
urejajo javno službo.  
(3) Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih 
gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, 
se lahko uporabljajo samo na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom. 
(4) Infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero 
upravlja izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca 
javne službe glede upravljanja te infrastrukture in druga z 
infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo 
v pogodbi, ki jo skleneta občina in izvajalec javne službe.  
(5) Izvajalec javne službe mora z infrastrukturo javne 
službe lokalnega pomena ravnati v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje. 
 
IX. Sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne 

pravice vzdrževanja in obnavljanja 
obstoječega javnega vodovoda 
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65. člen 
(pridobitev služnosti) 

(1) Če se ugotovi, da javni vodovod poteka po zemljišču, 
ki je v lasti prosilca soglasja k projektnim rešitvam, 
soglasja za priključitev ali soglasja k priključitvi, se pred 
izdajo tega soglasja med občino in prosilcem soglasja 
sklene Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice 
vzdrževanja in obnavljanja obstoječega javnega 
vodovoda.  
 
X. Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

66. člen 
(pojem nadzora) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, katerih 
kršitev je opredeljena kot prekršek, opravlja pristojni 
Medobčinski inšpektorat, v kolikor zakon o prekrških ne 
določa drugače. 
(2) V primeru kršitve določb iz prvega odstavka tega 
člena inšpektor zavezancu izda inšpekcijsko odločbo. 
(3) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe iz 
drugega odstavka tega člena v roku, določenem z 
odločbo, inšpektor lahko na stroške zavezanca odredi 
prisilno izvršitev odločbe.  
(4) Nazor nad drugimi določbami tega odloka izvaja 
občina. Nadzor se opravlja kot redni mesečni nadzor ali 
kot izredni nadzor na podlagi vsakokratne zahteve 
uporabnikov storitev javne službe. 
(5) Izvajalec javne službe in uporabniki storitev so dolžni 
prijaviti kršitve in kršitelje občni ali pristojnemu 
Medobčinskemu inšpektoratu. 
 
XI. Kazenske določbe 
 

67. člen 
(prekrški in globe) 

(1) Z globo 1.000 EUR se za kršitev kaznuje pravna 
oseba:  
• izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju določili 

prvega in ali drugega odstavka 11. člena, 14. člena 
in 22. člena odloka, 

• izvajalec del, ki ravna v nasprotju z določili 54. 
člena tega odloka,  

• upravljavec zasebnega vodovoda, ki ravna v 
nasprotju z  določili 57. in 58. člena tega odloka,  

(2) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 
samostojni podjetnik posameznik.  
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba. 
(4) Z globo 800 EUR se kaznuje za kršitev pravna 
oseba če:  
• se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili 9. 

člena tega odloka,  
• se priključi na javni vodovod kljub prepovedi 

priključitve na javni vodovod skladno z 10. členom 
tega odloka, 

• se priključi na javni vodovod brez soglasja izvajalca 
javne službe v nasprotju z 16. členom tega odloka, 

• kot investitor ne zagotovi upravljavskega nadzora v 
skladu z 41. členom tega odloka, 

• ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z 
določilom 1. točke 43. člena tega odloka,  

• ne zaščiti vodomernega mesta in vodomera pred 
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode ter 
fizičnimi poškodbami v skladu z določilom 3. točke 
43. člena tega odloka,  

• ne omogoči izvajalcu javne službe dostopa do 
vodomernega mesta ob vseh vremenskih pogojih v 
skladu z določilom 4. točke 43. člena tega odloka,  

• ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda 
ustreznosti priključka in interne vodovodne 
inštalacije ter vzorčenja pitne vode na katerikoli pipi 
internega vodovodnega omrežja v skladu z 
določilom 5. in 7. točke 43. člena tega odloka,  

• izvajalcu javne službe ne dopustiti obnavljanja 
priključka in poskrbi za ustreznost vodomernega 
mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe, 
tem odlokom in Tehničnim pravilnikom izvajalca 
javne službe v skladu z določili 9. točke 43. člena 
tega odloka,  

• ne upošteva varčevalnih ukrepov iz uradnih objav v 
primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo v skladu z 
določilom 11. točke 43. člena tega odloka,  

• ne obvesti izvajalca javne službe pisno o 
spremembi naslova, lastništva in drugih 
spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki 
imajo vpliv na odvzem in obračun vode, v roku 
petnajstih dni od nastanka spremembe v skladu z 
določilom 12. točke 43. člena, 

• ne vgradi obračunskega vodomera v skladu z 
določili tega odloka, 

• ne uredijo medsebojne delitve stroškov, kadar imajo 
obračun preko skupnega obračunskega vodomera, 
in ne sporočijo izvajalcu javne službe naslovnika in 
plačnika računov v skladu z določilom 13. točke 43. 
člena,  

• ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v primeru, 
da na vodovodnih napravah gradi, postavlja objekte 
ali nasipa material, ki lahko povzroči poškodbe na 
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje 
ali če spreminja niveleto terena nad vodovodom v 
skladu z določilom 15. točke 43. člena tega odloka,  

• uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v 
nasprotju z določili drugega odstavka 45. člena tega 
odloka.  

(5) Z globo 250 EUR se za prekršek iz četrtega 
odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik.  
(6) Z globo 250 EUR se za prekršek iz četrtega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe. 
(7) Z globo 250 EUR se za prekršek iz četrtega 
odstavka tega člena kaznuje fizična oseba. 
 
XII. Prehodne in končne določbe 
 

68. člen 
(vodomeri na mejnih točkah) 

(1) Izvajalec javne službe je dolžan vgraditi vodomere na 
mejnih točkah s sosednjimi občinami v roku  šestih 
mesecev od uveljavitve tega odloka. Stroške nakupa in 
vgradnje vodomerov nosi občina. 
 

69. člen 
(uskladitev predpisov) 

(1) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe je 
opredeljena v Tehničnem pravilniku, ki ga sprejme 
izvajalec javne službe.  
(2) Tehnični pravilnik se uskladi z določbami tega odloka 
v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka. 
 

70. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Šenčur (Uradni 
vestnik Gorenjske št. 8/2010). 
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71. člen 
(začetek veljavnosti) 

(1) Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 671-00012/2017-01 
Datum: 20.12.2017 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1239. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju 

športnih programov v Občini Šenčur 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 
29/2017), Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014 ) ter 17. člena 
Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
2/2011) je Občinski svet občine Šenčur na 24. redni seji, 
dne 20.12.2017 sprejel  
 

PRAVILNIK 
O VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH 

PROGRAMOV V OBČINI ŠENČUR 
 
I. Uvodne določbe  
 

1.člen 
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki 
za vrednotenje in razdelitev sredstev občinskega 
proračuna za sofinanciranje športnih programov 
določenih z letnimi programi športa v Občini Šenčur, ki so 
v javnem interesu ter spremljanje in nadzor namenske 
porabe teh sredstev.  
 

2.člen 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni 
slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.  
 
II. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev za 

sofinanciranje športnih programov  
 

3.člen 
Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo 
naslednji izvajalci športnih programov: 
• športna društva in klubi, ki imajo sedež in 

registrirano športno dejavnost v občini Šenčur,   
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva s sedežem in delovanjem na območju 
občine Šenčur, 

• zavodi, gospodarske družbe, samostojni športni 
delavci in druge organizacije, ki so registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa, vzgoje in 
izobraževanja. 

Športna društva, klubi in njihova zveza v občini Šenčur 
imajo pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi izvajalci 
letnega programa športa pri sofinanciranju njihovih 
športnih programov.  
 

4.člen 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 
nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena 
tega pravilnika, ki izpolnjujejo pogoje: 
• sedež oz. stalno bivališče v občini Šenčur in tam 

tudi delujejo, 

• izvajajo športne programe, namenjene občanom 
občine Šenčur, najmanj 30 vadbenih tednov letno v 
obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), 

• materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti ter 
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu 

• najmanj dve leti registrirana dejavnost oziroma 
izvajanje dejavnosti, 

• urejena evidenca članstva društva ter evidenca o 
udeležencih programa.  

 
5.člen 

Zveze športnih društev lahko za sredstva za športne 
programe kandidirajo le z lastnimi športnimi programi.   
 
III. Vsebinske določbe  
 

6.člen 
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji se z letnim programom Športa lahko 
sofinancirajo naslednja področja športa:  
1. ŠPORTNI PROGRAMI:  

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok 
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
c) Prostočasna športna vzgoja mladine 

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami 

1.3. Obštudijske športne dejavnosti 
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 
1.5. Kakovostni šport 
1.6. Vrhunski šport 
1.7. Šport invalidov 
1.8. Športna rekreacija 
1.9. Šport starejših 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINR ZA ŠPORT V 
NARAVI  
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu 

3.2. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora 
športu) 

3.3. Založništvo v športu 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

4.1. Delovanje športnih zvez 
4.2. Delovanje športnih društev/organizacij 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
5.1. športne prireditve 
5.2. javno obveščanje o športu 
5.3. športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V 
ŠPORTU 

Z letnim programom športa se določijo programi 
oziroma področja, ki bodo letno sofinancirana. 

Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je 
razvidna v nadaljevanju tega pravilnika in v prilogi merila 
za vrednotenje programov. 
 
IV. Letni program športa 
 

7.člen 
Komisija za šport vsako leto v mesecu oktobru pripravi 
predlog Letnega programa športa za naslednje leto za 
obravnavo in sprejem na občinskem svetu. Z Letnim 
programom športa se določijo vsebine ter razvojne in 
strokovne naloge, ki se financirajo iz občinskih sredstev 
ter obseg, vrsta dejavnosti in potrebna sredstva za 
njihovo izvedbo. S sprejemom občinskega proračuna se 
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določi višina sredstev za sofinanciranje Letnega 
programa športa. 
Izbrana področja, ki se sofinancirajo so opredeljena v 
Letnem programu športa. Izhodišče so vsebine navedene 
v 6. členu tega pravilnika. 
 
V. Vrednotenje športih programov 
 

8.člen 
Višino sofinanciranja športnih programov določa 

proračun občine Šenčur oziroma Letni program športa, ki 
ga sprejme Občinski svet. 

Vrednost programov po pogojih in merilih iz tega 
pravilnika se določa na tri načine: 
• v točkah, 
• z ovrednotenim programom, 
• v vrednosti ure najema vadbenih prostorov. 
Vrednost točke je različna po posameznih programih in 

je odvisna od obsega sredstev za posamezni program v 
Letnem programu športa, ter številom točk vseh društev, 
katerih program se vrednoti. 

Kot dejanski strošek se sofinancira tisti program in v 
tisti višini, kot je to pri posameznem programu ali nalogi 
določeno v Letnem programu športa.  Vrednost ure 
najema vadbenih prostorov je določena s številom točk 
za posamezni objekt, kar je razvidno iz priložene 
preglednice (Priloga – tabela št. 8), ki je sestavni del tega 
Pravilnika.    Za programe športne vzgoje otrok in 
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za 
vrednotenje upoštevajo uradni podatki nacionalnih 
panožnih zvez, ter drugi uradni podatki (bilteni), s 
stanjem 31.12., oziroma v času oddaje kandidature, ali 
tekoče tekmovalne sezone. Za navedene programe se 
obseg programov (strokovni kader in objekt) vrednoti v 
obsegu, ki ga ob prijavi na javni razpis posreduje 
posamezno društvo, če društvo izpolnjuje materialne, 
strokovne in organizacijske pogoje, ki veljajo za 
navedene programe. Ta obseg je odvisen od ravni 
tekmovanja in se korigira na podlagi kazalca uspešnosti - 
nivo tekmovanja ter kazalcev razširjenosti programov v 
občini Šenčur. V teh programih se sofinancira v celoti 
samo uradna tekmovanja državnega nivoja posameznih 
nacionalnih panožnih zvez in število tekmovalcev, ki so 
nastopili na več kot 70 % vseh uradnih tekmovanj.  
 
VI. Javni razpis, postopek izbire izvajalcev in 

športnih programov  
 
a) Javni razpis   
 

9.člen 
Občina Šenčur objavi javni razpis za sofinanciranje 

programov športa v tridesetih dneh po sprejemu 
proračuna. Javni razpis se objavi na oglasni deski in 
internetni strani občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 
Šenčur, najava javnega razpisa pa v časopisu Gorenjski 
glas. 

 Proračunska sredstva, namenjena športnim 
programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi 
pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu. 
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je 
sestani del razpisne dokumentacije.   
 

10. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
• naziv in sedež izvajalca razpisa, 
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 
• predmet javnega razpisa, 
• navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu 

in meril, 

• predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje, 
• določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva, 
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 

dodelitev sredstev, 
• datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, 
• rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa, 
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo 

razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski 
naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo. 

 
11.člen 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 
• razpisne obrazce, 
• navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge, 
• informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku 

in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge 
pogoje in merila, 

• vzorec pogodbe o sofinanciranju programov. 
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v 

objavi javnega razpisa in v zapečatenem ovitku z 
navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in 
opombo »Ne odpiraj – javni razpis«. 

Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na 
svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim 
omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na 
zahtevo predati. 
 
b) Odpiranje vlog  

12.člen 
Odpiranje vlog vodi Komisija za šport (v nadaljnjem 

besedilu: komisija), ki jo imenuje župan. Komisija je 
sestavljena iz 5 članov, od katerih župan imenuje tudi 
predsednika in sicer: 
• 3 predstavniki Odbora za šport, 
• 2 predstavnika po izbiri župana. 
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 

kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v 
smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja 

Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če 
obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo 
neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne 
povezave). 

V roku prispele in pravilno označene vloge se odpirajo 
po enakem vrstnem redu. 

 O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje: 
• naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog, 
• predmet javnega razpisa, 
• imena članov komisije, 
• imena ali naziv vlagateljev oziroma njihovih 

pooblaščencev, 
• vrstni red odpiranja vlog, 
• ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih 

vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge. 
Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih razvrsti na 

popolne, nepopolne in tiste, ki se zaradi neizpolnjevanja 
pogojev zavržejo. Komisija sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik in člani komisije. Zapisnik se vroči 
tajniku občinske uprave, ki izda poziv za dopolnitev 
nepopolnih vlog v roku 8 dni od prejema sklepa, ter 
sklepe o zavrženih vlogah.  

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba 
zoper sklep ni dovoljena. 
 
VII. Vrednotenje programov 
 
V letne programe športa se prednostno uvrščajo 
programi na podlagi naslednjih meril: 
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1.  Za športne programe:   
1.1. Športni programi iz 1. skupine  6.člena: 
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami, 
• obštudijska športna dejavnost, 
• šport invalidov netekmovalnega značaja, 
• športna rekreacija, 
• šport starejših. 

Merila: 
a) cena športnega programa, 
b) kompetentnost strokovnih delavcev, 
c) število vadečih. 

1.2. Športni programi iz 2.  skupine 6.člena: 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport, 
• kakovostni šport, 
• vrhunski šport, 
• šport invalidov tekmovalnega značaja. 

Merila: 
a) kompetentnost strokovnih delavcev, 
b) konkurenčnost športne panoge, 
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne 
panoge, 
d) število športnikov oziroma razširjenost športne 
panoge, 
e) uspešnost športne panoge. 

2. Za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje 
športnih objektov in površin za šport v naravi: 
• dostopnost vsem prebivalcem, 
• obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi, 
• vrednost investicije, 
• zagotavljanje vadbenih površin za več športnih 

panog. 
3. Za razvojne dejavnosti v športu: 
• na področju izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 
a) deficitarnost 

• na področju statusnih pravic športnikov: 
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne 

panoge, 
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost, 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne 

panoge, 
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge. 

• na področju založništva: 
a) deficitarnost, 
b) reference. 

• na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
a) izvedljivost in gospodarnost projekta, 
b) razvojna kakovost, 
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta, 
č) reference. 

• na področju informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij: 
a) deficitarnost, 
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske 

tehnologije za uporabnike, 
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. 
4.  Za organiziranost v športu: 
• na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 

a) konkurenčnost športne panoge, 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne 
panoge, 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne 
panoge, 
č) uspešnost športne panoge. 

• na področju športne rekreacije, prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine oziroma na področju 
obštudijske športne dejavnosti: 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni, 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni 
ravni, 
c) število vadečih. 

5.  Za športne prireditve in promocijo športa: 
• za športne prireditve: 

a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost, 
b) množičnost, 
c) raven prireditve, 
č) ustreznost vsebine (pretežno športna). 

• javno obveščanje: 
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija, 
b) pogostost pojavljanja, 
c) vsebina. 

• športna dediščina: 
a) izvedljivost projekta, 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta. 

6. Za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
a) izvedljivost projekta, 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta, 
c) odličnost projekta. 

 
13. člen 

Po zaključku postopkov iz zadnjega stavka 12. člena 
komisija opravi vrednotenje vseh vlog (popolnih in 
dopolnjenih) na podlagi pogojev in meril, ki so kot priloga 
sestavni del tega pravilnika. 

Predlog ovrednotenih programov športa podpišejo 
predsednik in člani komisije in ga predložijo občinski 
upravi, ki izda sklep, s katerim pisno obvesti izbrane 
izvajalce. Zoper sklep lahko kandidati vložijo pritožbo v 
roku 8 dni po vročitvi. O pritožbi odloča župan občine 
Šenčur. 
 
VIII. Način sofinanciranja 
 

14. člen 
Po pravnomočnosti sklepov župan z izvajalci športnih 
programov podpiše pogodbo. 
 

15. člen 
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene 
pogodba med občino Šenčur in izvajalcem. Obvezne 
sestavine pogodbe so: 
• naziv in naslov izvajalca, njegova davčna in matična 

številka ter transakcijski račun, 
• vsebina in obseg programa, 
• čas realizacije programa, 
• pričakovani dosežki, 
• višina dodeljenih sredstev, 
• terminski plan porabe sredstev, 
• način nadzora nad namensko porabo sredstev, 
• določilo, da mora izbrani izvajalec ob nenamenski 

porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z 
zakonitimi obrestmi,  

• določilo, da mora izbrani izvajalec v primeru 
morebitnega podaljšanja roka porabe finančnih 
sredstev glede na predvideni terminski plan, pred 
njegovim iztekom, podati zaprosilo z obrazložitvijo 
in utemeljitvijo razlogov za podaljšanje tega roka. V 
nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje 
porabe sredstev in že prejeta sredstva mora vrniti v 
proračun. 

Izvajalec športnega programa, ki je izbran je dolžan 
javno objaviti (na svoji spletni strani ali na drug krajevno 
običajen način) izračun cene športnega programa, za 
katerega izvajanje prejema javna sredstva. 
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Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru 
delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih 
sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, 
ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. 

Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa 
športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega 
programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem 
programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe 
športnega programa, za katerega so namenjeni. 
 
IX. Spremljanje in nadzor nad porabo sredstev 
 

16. člen 
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo finančnih 

sredstev izvajalcev programov izvaja občinska uprava ali 
komisija. 

Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. marca 
posredovati letno poročilo o porabi sredstev za preteklo 
leto oz. poročilo o realizaciji programov, za katere so jim 
bila sredstva dodeljena. 

V primeru, da izvajalec programa ne poda poročila iz 
drugega odstavka tega člena v določenem roku, se 
sofinanciranje ustavi oziroma je dolžan v skladu z določili 
tega pravilnika prejeta sredstva vrniti v občinski proračun. 
 

17. člen 
Izvajalec mora vrniti prejeta finančna sredstva v 

občinski proračun: 
• če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega 

poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, 
• če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa. 

•  
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi 

nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, v 
naslednjem letu ne more pridobiti sredstva na podlagi 
tega pravilnika. 
 
X. Prehodne in končne določbe  
 

18. člen 
Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi 
sofinancirajo po dvanajstinah glede na višino dodeljenih 
sredstev v preteklem proračunskem letu. Po izvedbi 
javnega razpisa se sredstva poračunajo.  
 

19. člen 
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v občini 
Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 65/16). 
 

20. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 671-00016/2017-01 
Datum: 20.12.2017 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
Priloga: 
• Merila za vrednotenje športnih programov 

 
 
I. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 
Športni programi so glede na vsebino razvrščeni v štiri skupine: 

1. skupina: Programi v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne 
panožne športne zveze za naslov državnega prvaka. 

2. skupina: Programi v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 
panožnih športnih zveze za naslov ekipnega državnega prvaka. 

3. skupina: Programi različnih športno - rekreativnih programov.   
4. skupina: Programi miselnih iger. 
• Posamezni programi se točkujejo in rangirajo glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti in s tem se določi delež 

sofinanciranja športnega programa. 
• Posamezni programi oziroma število vadbenih ur (minimalno in maksimalno) v tem pravilniku, velja za prednostne 

športne panoge, ki izpolnjujejo vse pogoje za nemoteno delovanje in realizacijo športne vzgoje otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostnega in vrhunskega športa, ki je v interesu občine. 

• Prednostni športni programi v tem pravilniku so programi izvajalcev kolektivnih panog (nogomet, košarka- I. nivo), 
programi z dolgoletno tradicijo v občini (lokostrelstvo-tarčno; kolesarjenje, balinanje, namizni tenis in šah- II. nivo), ne 
glede na razvrstitev v skupine.  

• Korekcijski faktor je tudi število aktivnih iz občine Šenčur. Programi, v katerih je manj kot 60 % aktivnih izven občine 
Šenčur, se ne vrednotijo. 

Isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu. 
 
Kazalci za razširjenost športnega programa se upošteva: 

1. število evidentiranih članov, s plačano članarino 
2. število registriranih oziroma nastopajočih tekmovalcev, 
3. razširjenost športne panoge v državi, svetu, 
4. razširjenost v občini, 
5. število vadbenih skupin predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov. 

 
Kazalci za uspešnost športnega programa se upošteva: 

1. nivo tekmovanja (kolektivni šport) oziroma dosežena uvrstitev na državnem nivoju (individualni šport), 
2. dosežena uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, 
3. število kategoriziranih športnikov. 

 
Kazalci za ugotavljanje razširjenosti športnega programa – TABELA 1: 
Kazalci razširjenosti Kriterij in število točk 
število registriranih članov do 15 16-35 36- 50 51- 80 nad 80 
 10 20 30 40 50 
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število registriranih tekmoval. v NPZ do 10 od 11 do 20 od 21 do 35 od 36 do 50 nad 50 
 10 20 30 40 50 
razširjenost panoge na območju države Redka osrednja  vodilna   
 5 20 30   
olimpijska panoga da ne    
 10 0    
delovanje programa v občini (v letih) Nad 5 do 

10 let 
nad 10 do 20 nad 20 do 30 nad 30 do 40 nad 40 

 10 20 30 40 50 
število mlajših selekcij (cicibani, mlajši 
dečki, starejši dečki, mladinci) v 
društvih  

2 3  4  5 ali več  

 20 40 50 60  
op.: NPZ – Nacionalna panožna zveza 
 
Kazalci za ugotavljanje uspešnosti športnega programa – TABELA 2: 
Kazalci uspešnosti Kriterij in število točk 
kolektivni šport: nivo 
tekmovanja 

I. liga II. liga III. liga regijski-
področni 

II. 
reg.nivo 

 100 80 60 40 20 
individualni šport: dosežena 
uvrstitev na državnem nivoju 

od 1.do 3.m. od 4.do 6.m. Od 7.do 10.m. od 11.do 16.m. nad 16.m 

 80 60 40 20 10 
dosežena uvrstitev na uradnih 
mednarodnih tekmovanjih 
(SP, EP, OI) 

od 1.do 3. m. od 4.do 10.m.     

 100 80    
št. kategoriziranih športnikov za vsakega kategoriziranega športnika pripada 10 točk 
Pri določanju števila točk, se število točk za individualne športe izračuna v odstotku skupnega število nastopajočih iz 
posamezne starostne kategorije društva glede na  normativ velikosti skupine, ki velja za posamezno panogo.  
 
II. RAZVRŠČANJE PROGRAMOV 
 
1. Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
V to skupino spadajo: 
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
• obštudijska športna dejavnost, 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Programi morajo po kakovosti in obsegu 
zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa morajo vplivati tudi na zdravje predšolskih 
otrok. 
 
1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok:  
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček se zagotovijo: 
• športne knjižice in medalje. 

Za izvajanje akcije Naučimo se plavati in šola plavanja se sofinancira: 
• 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok. 

Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri je najmanj 10 in največ 20 otrok. 

Za izvajanje ostalih športnih dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci v skupini najmanj 12 in največ 20 
otrok se sofinancira: 
• 60 ur strokovnega kadra, 
• 60 ur najema objekta. 

 
1.2. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok: 
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. 
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti. 
Za izvajanje programa Športne značke-Zlati sonček se zagotovijo: 
• športne knjižice in medalje. 

Za izvajanje programa Krpan se zagotovijo: 
• športne knjižice in medalje. 

Za izvajanje drugih 80-urnih programov na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok se sofinancira: 
• 80 ur strokovnega kadra, 
• 80 ur najema objekta. 

Za izvajanje šolskih športnih tekmovanj se zagotovi: 
• Medobčinska tekmovanja: financira se kritje stroškov prevoza do mesta medobčinskih šolskih športnih tekmovanj na 

ravni Upravne enote Kranj, 
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• Regijska in državna tekmovanja: financira se kritje stroškov prevoza, prijavnin-štartnin in dnevnic za strokovni kader na 
ravni regijskih – v okviru Področnega centra Kranj in državnih šolskih športnih tekmovanj. 

 
TABELA 3 

PROGRAM STAROST ŠTEVILO UR 
PROGRAM 

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

VREDNOST 
ELEMENTOV 

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

Zlati sonček do 6 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 8 – 12 
Naučimo se 

plavati 
do 6 let 10 ur Objekt 

Strokovni kader 
10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

8 – 12 

Ciciban 
planinec 

do 6 let 20 ur Strokovni kader 6 točk/skupino 10 – 20 

Ostale športne 
dejavnosti 

do 6 let 60 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

12 - 20 

Zlati sonček 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 
Krpan 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 

Drugi 80-urni 
programi 

6 – 15 let 80 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

12 – 20 

Medobčinska 
tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 4 točke/tekmovalca 20 

Regijska in 
državna 

tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 
Prijavnina Strokovni 

kader 

4 točke/tekmovalca 
2 točki/tekmovalca 
20 točk/tekmovanje 

20 

 
1.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami: 
V te programe se lahko vključijo otroci s posebnimi potrebami glede na interes.  
Sofinancira se: 
• strokovni kader in objekt za 80 ur programa na skupino v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok. 

 
1.4. Prostočasna športna vzgoja mladine 
To je dejavnost mladine, ki se prostovoljno vključuje v športne programe. Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko 
izpeljujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti. 
Sofinancira se: 
• strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih. 

 
1.5. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami: 
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v 
vsakdanje življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanja in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste ovir. V 
programe so vključeni mladi od 15. do 20. leta. 
Sofinancira se: 
• strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok. 

 
1.6. Občasna športna dejavnost študentov 
Študentom je šport dopolnilo intelektualnemu delu. 
Sofinancira se: 
• strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 študentov. 

 
1.7. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
1.7.1 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. V programe se vključujejo otroci, ki imajo 
interes, sposobnost, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bodo lahko postali vrhunski športniki. Člani 
vadbene skupine so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. To so programi za otroke od 6. do 15. 
leta in jih lahko izpeljujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti. 

Programi so razdeljeni v tri sklope, kjer je obseg treningov in tekmovanj odvisen od specifičnosti športne zvrsti. 
Športna društva lahko uveljavljajo otroške športne šole pod pogoji: 
• da je športna panoga pomembna za Občino Šenčur in da je uvrščena v kakovostni ali vrhunski šport otrok in mladine, 
• da ima izvajalec organizirani vsaj 2 kategoriji od I. do V. stopnje, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11. 

 
Starostna stopnja     Maksimalno število vadbenih ur 
• I. stopnja: cicibani, cicibanke   do 240 ur 
• II. stopnja: mlajši dečki in deklice   240-350 ur 
• III. stopnja: starejši dečki in deklice  500-700 ur 

 
Sofinancira se: 
• število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za najem objekta, tabela št. 8), 
• strokovni kader (tabela št. 9), 
• materialni stroški programa (tabela št. 10) 

Maksimalno število vadbenih ur velja samo za najvišji tekmovalni nivo prednostnih panog. Najnižji nivo velja za regijski nivo. 
 
1.7.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:  
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To so programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih športnikov, vključenih v uradne tekmovalne 
sisteme nacionalnih panožnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov. V programe se vključujejo 
mladi športniki v starosti od 15 do 20 let. Vadbene skupine morajo biti vključene v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih 
panožnih zvez. 

Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Izvajalci morajo zadostiti prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za 
strokovno izpeljavi programa. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.  

Športna društva lahko uveljavljajo mladinske športne šole, pod pogoji: 
• da je športna panoga pomembna za Občino Šenčur in da je uvrščena v kakovostni ali vrhunski šport mladine, na predlog 

komisije za vrednotenje športnih programov, 
• da ima izvajalec organizirani vsaj 2 kategoriji od I. do V. stopnje, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11. 

 
Starostna stopnja     Maksimalno število vadbenih ur 
• IV. stopnja: mlajši mladinci, mladinke  do 700-900 ur 
• V. stopnja: starejši mladinci, mladinke  900-1100 ur 

 
Sofinancira se: 
• število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za najem objekta, tabela št. 8), 
• strokovni kader (tabela št. 9). 

 
Maksimalno število vadbenih ur velja samo za najvišji tekmovalni nivo prednostnih panog. Najnižji nivo velja za regijski nivo. 
 
III. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
V to skupino programov se uvrščajo: 

3.1. Programi športne rekreacije 
3.2. Šport invalidov netekmovalnega značaja in 
3.3. Šport starejših 

 
3.1.  Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, 
zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti ter za navedenimi motivi pritegniti 
čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in 
letnega prostega časa.  

To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami, vendar zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega 
števila občanov v športno aktivnost se sofinancira vadba skupine v kateri je najmanj 12 udeležencev:  
• največ 80 ur strokovnega kadra/skupino,  
• največ 80 ur najema objekta/skupino. 
Več kot ena skupina se prizna samo v primeru, če ima društvo za izvajanje tega programa ustrezen strokovni kader (trener, 

vaditelj, ali instruktor). Praviloma skupino 10 udeležencev vodi 1 strokovni delavec. 
Posameznemu izvajalcu se prizna izvajanje organizirane športne rekreacije (uradna tekmovanja-lige, organizirani pohodi, 

organizirane aktivnosti), za katere je javno dostopna možnost vključitve v program. 
 
3.2.  Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in 
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino, v kateri je udeleženih najmanj 6 udeležencev, 
sofinancira: 
• največ 80 ur strokovnega kadra/skupino, 
• največ 80 ur najemnine objekta/skupino. 

 
3.3.      Šport starejših predstavlja različne oblike športno-rekreativne dejavnosti  

upokojencev oz. oseb nad 65. letom starosti. Posebnost teh oblik športno-rekreativne vadbe so prilagoditve vsebin in 
načinov njihovega izvajanja glede na zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja in njihovih zdravstvenih 
posebnosti. Zato mora izvajanje teh programov temeljiti na ustreznem sodelovanju posebej strokovno izobraženega kadra 
(kineziologov) z zdravstvenimi delavci in strokovno usposobljenimi kadri za šport starejših. 

Za izvajanje programov športa starejših se za posamezno skupino, v kateri je udeleženih najmanj 12 udeležencev, 
sofinancira: 
• največ 80 ur strokovnega kadra/skupino, 
• največ 80 ur najemnine objekta/skupino. 

Če izvajalec za izvajanje programov 3.1. do 3.3., nima ustrezno usposobljenega strokovnega kadra, se sofinancira samo 80 ur 
najemnine objekta. 
 
IV. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov – članov, registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki 
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in 
materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa ter jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so 
pomemben dejavnik razvoja športa v občini. 

S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnega prvaka. 
1. Individualne športne panoge: 
Kdor kandidira mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
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• imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih 
aktivnosti,  

• program je pomemben za občino Šenčur, 
• izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini, 
• maksimalno število vadbenih ur skupine je 320 ur letno, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11, 
• izvajalec organizira vsaj eno uradno tekem na območju občine Šenčur. 

 
2. Kolektivne športne panoge: 
Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje: 
• imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih 

aktivnosti,  
• program je pomemben za občino Šenčur, 
• izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini, 
• maksimalno število vadbenih ur ekipe je 320 ur letno, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11, 
• izvajalec organizira tekme na območju občine Šenčur. 

Sofinancira se lahko objekt za obseg redne vadbe do 320 ur letno. 
 
V. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Opredelitev športnika :  

Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-
POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco 
registriranih in kategoriziranih športnikov. 

Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v 
olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji 
nastopajo športniki mlajši od 18 let. 

Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega 
tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega 
razreda. 
 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega 
razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. 

V te programe so vključeni perspektivni ter ostali športniki, ki tekmujejo v članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani 
športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije.  

Vrhunski športniki v individualnih in kolektivnih panogah: 
• maksimalno število vadbenih ur je 1200 ur, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11. 

Sofinancira se: 
• objekt in strokovni kader (tabela št. 8 in št. 9), do največ 1200 ur. 

 
Število ur za strokovni kader in objekt je naslednje – TABELA 4: 

Status športnika Svetovni razred Mednarodni razred Perspektivni razred 
Profesionalni športnik 1.200 ur 1.000 ur 800 ur 

To število točk velja samo za športnike, ki mu ukvarjanje s športom zagotavlja življenjsko eksistenco.  Za športnike, ki tega 
statusa nimajo (zaposleni izven državnih ustanov) se zmanjša število ur za 300 v posameznem razredu. 
 
VI. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE 
 
6.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, ŠTIPENDIRANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA V 
ŠPORTU 
 
Posamezne oblike izobraževanja (od bolj do manj zahtevnih) se opredelijo z naslednjim številom točk: 
• strokovni delavec 3  - 100 točk 
• strokovni delavec 2 - nivo 2 - 60 točk 

• - nivo 1 - 50 točk 
• strokovni delavec 1 - nivo 2 - 30 točk 

• - nivo 1 - 20 točk 
• licenčni seminar – 15% od števila točk, s katerim se vrednoti program izobraževanja (strokovni delavec 3,2,1, nivo 2,1). 
Število ur izobraževanja predstavlja število točk s katerimi se ovrednoti posamezna vsebina. Komisija za vrednotenje 

športnih programov pri vrednotenju upošteva dejanski obseg in Potrjen program usposabljanja strokovnih delavcev v športu s 
strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. 
 
Licenčnine in pridobivanje licenčnih kartonov, ne štejejo med oblike in vsebine, ki se vrednotijo. 
 
6.2.  ZALOŽNIŠTVO-INFORMATIKA 
 
Sofinancira se spletna podpora v društvih, v naslednjem obsegu: 
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• V povprečni višini nadomestila za spletno domeno treh ponudnikov  
• V povprečni višini enoletnega nadomestila za gostovanje treh ponudnikov. 
Nadomestilo pripada vsem društvom z aktivirano spletno stranjo najmanj 1 leto in vsebino ki zagotavlja spremljanje glavnih 

informacij o delovanju društva z vsemi selekcijami, ali aktivnostmi, ki so v javnem interesu in se uporabne v postopkih za 
vrednotenje športnih programov. 

V primeru, da izvajalec športnega programa v posameznem letu obeležuje obletnico delovanja društva, nad 20 let, se lahko 
sofinancira stroške izdaje biltena, ali druge pisne oblike predstavitve preteklega delovanja društva.  
 
6.3. DELOVANJE DRUŠTEV IN ŠPORTNIH ZVEZ 
Športnim društvom in zvezam se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je 
število evidentiranih članov, s plačano članarino in uradno podpisano pristopno izjavo (0,5 točke/član). Merilo za določitev 
obsega sofinanciranja delovanja zveze je število vključenih registriranih športnih društev v zvezo (100 točk/športno društvo). 
 
VII. ŠPORTNI OBJEKTI 
 
7.1.  ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine 
za šport v naravi. 

Klasifikacijo oziroma opredelitev vsebine objektov in površin se opravi na podlagi določil Zakona o športu. 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi iz prejšnjega člena, ki so v 

lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi se vpišejo v razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. 
Mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na lokalni ravni določi lokalna skupnost. 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so v javni rabi in jih lahko za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni, 

uporabljajo vsi pod enakimi pogoji. 
Če se javnim športnim objektom spremeni namembnost, se morajo zagotoviti nadomestni javni športni objekti. 
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo 

pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, 
pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 

Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, se lahko 
izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim 
razpisom na podlagi prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov. 

Sredstva za vzdrževanje športnih objektov občinskega pomena in drugih  športnih objektov v občini Šenčur, kjer se izvaja 
športna dejavnost v javnem interesu, se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na ločenih proračunskih postavkah za 
posamezno lokacijo v občini Šenčur.  

Sredstva za investicije v športne objekte zagotavlja občina v vsakoletnem proračunu samo za tiste objekte, katerih je lastnik 
ali solastnik oz. s pogodbo o vlaganju postane solastnik.  

Izvajalci športnih programov so dolžni posredovati zahteve sočasno s prijavo na razpis za športne programe, po posameznih 
segmentih sofinanciranja športnih objektov in sicer: 
• Najem telovadnic in drugih športnih površin  
• Tekoče vzdrževanje športnih objektov  
• Investicijsko vzdrževanje in novogradnje športnih objektov   
Športna društva občine Šenčur so lahko sofinancirana za najem telovadnic in drugih športnih površin, samo v primeru, če na 

podlagi oddanih potreb za izvajanje letno načrtovanega programa športne dejavnosti, ni bilo dovolj prostih kapacitet v 
večnamenski športni dvorani. 

V proračunu se sredstva za investicijsko vzdrževanje in novogradnje športnih objektov opredelijo ločeno za posamezno 
lokacijo glede na lastništvo in sicer:  
• objekti v občinski lasti in  
• objekti v solastnini občine in izvajalcev letnega programa športa v sorazmernem deležu glede na solastniški delež. 
Sredstva za športne objekte se letno razdelijo na podlagi ugotovljenih potreb do višine,  načrtovane v letnem programu 

športa.  
Občina sklene za investicijsko vzdrževanje in novogradnje športnih objektov posebne pogodbe. Društvo, ki prejme sredstva 

za ta namen, lahko sredstva izkoristi le na podlagi predloženih verodostojnih listin, ki so opredeljene v pogodbi. 
 
VIII. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije športnih prireditev in sicer: 
Prireditve na krajevni, občinski, medobčinski in regijski ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini Šenčur, 
• prireditev je odmevna pri občanih, 
• prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna, 
• prireditve se udeležijo tudi športniki iz občine Šenčur. 

Prireditve na državni ali mednarodni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini Šenčur, 
• prireditev je odmevna v širšem prostoru, 
• prireditve se udeležijo uveljavljeni športniki, prireditev pa ima status mednarodne prireditve, če se je udeležijo športniki iz 

najmanj petih držav,   
• prireditev je v programu nacionalne panožne zveze in v koledarju prireditev občine Šenčur. 
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Sofinancirajo se materialni stroški prireditev ki jih organizirajo izvajalci letnih športnih programov, z najmanj 20 udeleženci, 
vendar vsakemu izvajalcu največ dve prireditvi letno, objavljeni v koledarju prireditev občine Šenčur in objavljene na spletni 
strani občine Šenčur. 

Med materialne stroške štejejo : nadomestila za priznanja, nadomestila za upravne takse, nadomestila za najem, ali uporabo 
objekta, stroški sodnikov, stroški meritev, stroški za izdelavo reklamnih objav, stroški prehrane, če je zagotovljena z razpisom 
za organizacijo prireditve, stroški zdravniške službe, prevozni stroški, drugi operativni stroški povezani z organizacijo 
prireditve. 
 
Organizacija športnih prireditev in turnirjev* – TABELA 5: 
Pomen Od 20 do 50 udeležencev Od 50 do 100 udeležencev Nad 100 udeležencev 
Krajevno 10 točk 20 točk 30 točk 
Občinsko 20 točk 40 točk 80 točk 
Medobčinsko 30 točk 50 točk 90 točk 
Regijsko 40 točk 60 točk 100 točk 
Državno 80 točk 100 točk 200 točk 
Mednarodno 100 točk 120 točk 220 točk 
*Upošteva se koeficient 1, v kolikor  gre za olimpijski šport (disciplina, ki je na sporedu Olimpijskih iger in na njej nastopajo 
udeleženci, ki so lahko potencialni kandidati za nastop na tekmovanjih najvišjega ranga (SP, EP, OI)) se upošteva koeficient 2 
 
Poleg zgornje tabele se za vrednotenje prireditev upošteva tudi nivo tekmovanja (tabela 6) in tradicionalnost prireditve (tabela 
7).  
 
Nivo tekmovanja – TABELA 6: 

Nivo tekmovanja Število točk 
Tekmovanje z udeležbo vrhunskih športnikov  200 
Tekmovanje z udeležbo športnikov, registriranih pri panožni zvezi 120 
Druga tekmovanja 60 
Rekreacija oziroma druženje  10 

 
Tradicionalnost prireditve – TABELA 7: 

Tradicija prireditve Koeficient  
Prireditev se organizira od 1-3 let 0,4 
Prireditev se organizira 4 – 6 let 0,6 
Prireditev se organizira 7-9 let  0,8 
Prireditev se  organizira  10 let ali več  1 

 
IX. TABELE 
 

1. Vrednost ure za najem objekta – TABELA 8 
Vrsta objekta Število točk/uro 

Centralno nogometno igrišče in cela dvorana-centralno igrišče- za 
državni nivo v kolektivnih panogah 

3 

Telovadnica (1/3 dvorane) in igrišča-regijski nivo, za kolektivne 
panoge 

2 

drugi objekti: npr. zunanje površine ter neprednostne panoge 1 
Upoštevati je potrebno nivo tekmovanja. Navedeni so najvišji nivoji, ki se dosegajo v občini (državni nivo), drug nivo je za 50% 
nižji (regijski in občinski) 
 

2. Vrednost ure za strokovni kader – TABELA 9 
Vsebina športnega programa Vrednost ure v točkah 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna 
dejavnost, športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov oziroma 

vsi 60 in 80-urni programi 

1 

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
(pripadajo jim materialni stroški) 

1,5 

Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
(nimajo materialnih stroškov) 

2,5 

Vrhunski šport 1 
Poveča se vrednost 1. nivoja (1. državni nivo) s faktorjem 0,50; II. in III. državni nivo – faktor 0,25; III. nivo = 1. Regijski, ostaja 
nespremenjen, II. regijski nivo = 75% 1. nivoja. 
Te vrednosti veljajo za prednostne športne panoge. 
 

3. Materialni stroški programa – TABELA 10 
 Individualne športne panoge Kolektivne športne panoge 

I. do III. Stopnje 2 točki/posameznik 2 točki x normativno število 
športnikov 
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4. Število športnikov v vadbeni skupini (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport članskih ekip in 
posameznikov, vrhunski šport) – TABELA 11  

 
 
 
ŠPORTNA PANOGA 

I. stopnja 
CICIBANI 

II. 
stopnja 

ML. 
DEČKI 

III. stopnja 
ST.DEČKI 

IV. stopnja  
ML MLADINCI 

V. stopnja 
ST.MLADINCI 

VI. stopnja 
ČLANI 

Atletika 12 10 8 6 6 4 
Balinanje   8 8 6 6 
Kolesarstvo 6 6 6 5 5 4 
Planinstvo-alpinizem 12 10 8 6 6 4 
Planinstvo-športno plezanje 12 10 8 6 6 4 
Smučanje-alpsko 12 10 8 6 6 4 
Smučanje – teki  14 10 6 6 4 
Odbojka 12 12 12 12 12 12 
Tenis 12 10 8 6 6 4 
Namizni tenis 6 6 6 5 5 4 
Taborništvo in skavti 18 18 18 18 18 18 
Lokostrelstvo 6 6 6 5 5 4 
Šah 6 6 6 5 5 4 
Košarka 12 12 12 12 12 12 
Nogomet 18 18 18 18 18 18 
Druge panoge(individ./kolektivni) 6/18 6/18 6/18 5/18 5/18 4/18 

 
Priznano število vadbenih skupin v posameznih kategorijah in panogah ne sme presegati števila športnikov v vadbeni skupini 
panoge z največjim številom aktivnih športnikov v tej tabeli. Razlike so možne samo v primeru, če je z določili pristojne 
panožne zveze  drugače določeno. Praviloma se od kategorije starejše deklice in dečki naprej, prizna samo ena vadbena 
skupina. 
 

 
1240. Letni program športa v Občini Šenčur  za leto 

2018 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17), in 8. in 17. člen člena Statuta Občine Šenčur 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11), je Občinski svet 
Občine Šenčur na svoji 24. redni seji dne  20.12.2017  
sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI ŠENČUR  ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Program športa v Občini Šenčur za leto 2018 določa 
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih  
sredstev, ter obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njihovo uresničitev. 
Prednost pri sofinanciranju imajo prednostne športne 
panoge na podlagi kazalcev razširjenosti in uspešnosti 
ter pomena za lokalno skupnost.   
 

2. člen 
Iz proračuna Občine Šenčur se za proračunsko leto 2018 
za športne programe zagotovi 119.750,00 EUR in sicer:  
• za dejavnost izvajalcev letnega programa športa se 

zagotovi 114.550,00 EUR,  
• za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja 

športnih objektov se zagotovi  5.200,00 EUR. 
 

3. člen 
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa in 
športnih objektov  po deležih:  
 
1. za športne programe:  
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; 
• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami; 

• obštudijska športna dejavnost; 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport; 
• kakovostni šport; 
• vrhunski šport 

v znesku 91.200,00EUR ter  
 
2. za druge športne programe: 
• šport invalidov; 
• športna rekreacija; 
• šport starejših; 

v znesku  7.600,00 EUR 
 
Podrobneje so vsebine v posameznih programih pod 
točko 1. naslednje : 

1.1.   Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok  
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček se 
zagotovijo: 
• športne knjižice in medalje. 

Za izvajanje akcije Naučimo se plavati in šola plavanja se 
sofinancira: 
• 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako 

skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok. 
Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri 

je najmanj 10 in največ 20 otrok. 
Za izvajanje ostalih športnih dejavnosti, ki jih organizirajo 
športna društva in drugi izvajalci v skupini najmanj 12 in 
največ 20 otrok se sofinancira: 
• 60 ur strokovnega kadra, 
• 60 ur najema objekta. 

 
1.2.   Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

Za izvajanje programa Športne značke - Zlati 
sonček se zagotovijo: 
• športne knjižice in medalje. 
Za izvajanje programa Krpan se zagotovijo: 
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• športne knjižice in medalje. 
Za izvajanje drugih 80-urnih programov na 
skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 
otrok se sofinancira: 
• 80 ur strokovnega kadra, 
• 80 ur najema objekta. 

Med programe v točkah 1.1. in 1.2. se uvrščajo tudi 
programi šolskih športnih tekmovanj. 
 

1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski  šport, se sofinancira v polnem obsegu, če 
so posamezni  programi na nivoju otroških športnih 
šol.  Sofinancira se :  
• število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za 

najem objekta, tabela št. 8 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih 
programov v Občini Šenčur), 

• strokovni kader (tabela št. 9 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih 
programov v Občini Šenčur), 

ob pogoju, da ima izvajalec ekipe v najvišjem rangu 
tekmovanja, v nasprotnem pa se vrednoti sorazmerni del 
obsega programa. 

Izvajanje  programov  športne vzgoje otrok s posebnimi 
potrebami se sofinancira v obsegu : 
• strokovni kader in objekt za 80 ur programa na 

skupino v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok. 
 

1.4. Prostočasna športna vzgoja mladine 
 Izvajanje programov prostočasne športne vzgoje 
mladine se sofinancira v obsegu : 
• strokovni kader in objekt za 80-urne programe na 

skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih. 
 

1.5.  Športna vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski  šport se sofinancira v obsegu : 
• število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za 

najem objekta, tabela št. 8 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih 
programov v Občini Šenčur), 

• strokovni kader (tabela št. 9 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih 
programov v Občini Šenčur), 

ob pogoju, da ima izvajalec ekipe v najvišjem rangu 
tekmovanja, v nasprotnem pa se vrednoti 
sorazmerni del obsega programa. 
Izvajanje programa športne vzgoje mladine s 
posebnimi potrebami se sofinancira v obsegu : 
• strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur 

programa na skupino, v kateri je najmanj 5 in 
največ 10 otrok. 
 

1.6. Kakovostni šport  
Na tej postavki so sredstva namenjena za članske 
ekipe, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih 
panožnih zvez.  
1.6.1. Individualne športne panoge: 

Kdor kandidira mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

• imeti zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,  

• program je pomemben za Občino Šenčur, 
• izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni 

skupini, 
• maksimalno število vadbenih ur skupine je 

320 ur letno, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 

št. 11, 
• izvajalec organizira vsaj eno uradno tekmo 

na območju Občine Šenčur. 
1.6.2. Kolektivne športne panoge: 

Kdor kandidira, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
• imeti zagotovljene materialne, kadrovske, 

organizacijske in prostorske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,  

• program je pomemben za Občino Šenčur, 
• izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni 

skupini, 
• maksimalno število vadbenih ur ekipe je 320 

ur letno, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 

št. 11, 
• izvajalec organizira tekme na območju 

Občine Šenčur. 
 

1.7.  Vrhunski šport 
Sofinancira se objekt in strokovni kader (tabela št. 8 
in tabela št. 9 Pravilnika o vrednotenju in 
sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur), 
do največ 1200 ur. 

 
1.8. Organiziranost v športu 

Športnim društvom se sofinancira njihovo 
delovanje. Merilo za določitev obsega 
sofinanciranja delovanja društev je število 
evidentiranih članov s plačano članarino in uradno 
podpisano pristopno izjavo (0,5 točke/član).  
 

1.9. Izvajanje prostočasne športne vzgoje otrok v 
okviru osnovne šole in vrtca 
Za interesne dejavnosti glede na vsebino športnih 
programov izvajalcev letnega programa športa ter 
za izvajanje šolskih športnih tekmovanj se namenijo 
dodatna sredstva za sofinanciranje teh programov v 
višini 2.000,00 EUR.   
Vsebine, ki se sofinancirajo so izvajanje : 
• Medobčinska tekmovanja: financira se kritje 

stroškov prevoza do mesta medobčinskih 
šolskih športnih tekmovanj na ravni Upravne 
enote Kranj, 

• Regijska in državna tekmovanja: financira se 
kritje stroškov prevoza, prijavnin - štartnin in 
dnevnic za strokovni kader na ravni regijskih – 
v okviru Področnega centra Kranj in državnih 
šolskih športnih tekmovanj. 

V okviru teh sredstev se sofinancirajo še naslednji 
programi : 
 

 
PROGRAM STAROST ŠTEVILO UR 

PROGRAM 
ELEMENTI ZA 

VREDNOTENJE 
VREDNOST 

ELEMENTOV 
ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 
Zlati sonček do 6 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 8 – 12 
Naučimo se 

plavati 
do 6 let 10 ur Objekt 

Strokovni kader 
10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

8 – 12 

Ciciban 
planinec 

do 6 let 20 ur Strokovni kader 6 točk/skupino 10 – 20 

Ostale do 6 let 60 ur Objekt 10 točk/skupino 12 - 20 
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športne 
dejavnosti 

Strokovni kader 6 točk/skupino 

Zlati sonček 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 
Krpan 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 

Drugi 80-urni 
programi 

6 – 15 let 80 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

12 – 20 

Medobčinska 
tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 4 točke/tekmovalca 20 

Regijska in 
državna 

tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 
Prijavnina 

Strokovni kader 

4 točke/tekmovalca 
2 točki/tekmovalca 
20 točk/tekmovanje 

20 

 
Opomba :  Pri sofinanciranju imajo prednost programi, ki so v povezavi s prednostnimi progami športa v občini, razen atletike, 
za katero v občini še niso vzpostavljeni ustrezni pogoji. 
 
2. Programi športne rekreacije, športa starejših in športa 
invalidov se sofinancirajo v višini  7.600,00 EUR. 
 

Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni 
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, 
zmanjšati negativne posledice današnjega načina 
življenja, preprečevati upadanje vitalnosti ter z 
navedenimi motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike 
dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno 
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega 
prostega časa.  

To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma 
sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju 
čim večjega števila občanov v športno aktivnost 
sofinancira vadba skupine, v kateri je najmanj 12 
udeležencev:   
• največ 80 ur strokovnega kadra/skupino (za 

udeležence stare nad 65 let starosti), ter 
• največ 80 ur najema objekta/skupino. 
Več kot ena skupina se prizna samo v primeru, če ima 

društvo za izvajanje tega programa ustrezen strokovni 
kader (trener, vaditelj, ali instruktor). Praviloma skupino 
10 udeležencev vodi 1 strokovni delavec. 

Posameznemu izvajalcu se prizna izvajanje 
organizirane športne rekreacije (uradna tekmovanja-lige, 
organizirani pohodi, organizirane aktivnosti), za katere je 
javno dostopna možnost vključitve v program. 

 
3. Sofinanciranje razvojnih dejavnosti v športu  
 
3.1.  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov v športu v višini 3.500,00 EUR 

Sofinancira se : 
• sorazmerni delež stroškov osnovnega in dodatnega 

izobraževanja ter izpopolnjevanja strokovnega 
kadra, ki je odvisen od vsebine in obsega in 
udeležba na licenčnih seminarjih (kotizacija in 
licenčnina). 

 
3.2.  Založništvo-Informatika v višini 750,00 EUR 
 

Sofinancira se spletna podpora v društvih, v 
naslednjem obsegu: 
• V povprečni višini nadomestila za spletno domeno 

treh ponudnikov  
• V povprečni višini enoletnega nadomestila za 

gostovanje treh ponudnikov  
Programi iz točke 3. se sofinancirajo  v skupni višini 

4.250,00 EUR. 
 
4. Večje športne prireditve  
 
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije 
športnih prireditev in sicer: 
 

Prireditve na krajevni, občinski, medobčinski in regijski 
ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini 

Šenčur, 
• prireditev je odmevna pri občanih, 
• prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna, 
• prireditve se udeležijo tudi športniki iz Občine 

Šenčur. 
Prireditve na državni ali mednarodni ravni se 

sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini 

Šenčur, 
• prireditev je odmevna v širšem prostoru, 
• prireditve se udeležijo uveljavljeni športniki, 

prireditev pa ima status mednarodne prireditve, če 
se je udeležijo športniki iz najmanj petih držav,   

• prireditev je v programu nacionalne panožne zveze 
in v koledarju prireditev Občine Šenčur. 

Sofinancirajo se materialni stroški prireditev ki jih 
organizirajo izvajalci letnih športnih programov, z najmanj 
20 udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ dve 
prireditvi letno, objavljeni v koledarju prireditev Občine 
Šenčur in objavljene na spletni strani Občine Šenčur. 

Med materialne stroške štejejo: nadomestila za 
priznanja, nadomestila za upravne takse, nadomestila za 
najem, ali uporabo objekta, stroški sodnikov, stroški 
meritev, stroški za izdelavo reklamnih objav, stroški 
prehrane, če je zagotovljena z razpisom za organizacijo 
prireditve, stroški zdravniške službe, prevozni stroški, 
drugi operativni stroški povezani z organizacijo prireditve. 
 
Organizacija športnih prireditev in turnirjev*: 
 

Pomen Od 20 do 50 
udeležencev 

Od 50 do 100 
udeležencev 

Nad 100 
udeležencev 

Krajevno 10 točk 20 točk 30 točk 
Občinsko 20 točk 40 točk 80 točk 
Medobčinsko 30 točk 50 točk 90 točk 
Regijsko 40 točk 60 točk 100 točk 
Državno 80 točk 100 točk 200 točk 
Mednarodno 100 točk 120 točk 220 točk 
 
*Upošteva se koeficient 1, v kolikor  gre za olimpijski 
šport (disciplina, ki je na sporedu Olimpijskih iger in na 
njej nastopajo udeleženci, ki so lahko potencialni 
kandidati za nastop na tekmovanjih najvišjega ranga (SP, 
EP, OI)) se upošteva koeficient 2 
 
Poleg zgornje tabele se za vrednotenje prireditev 
upošteva tudi nivo tekmovanja in tradicionalnost 
prireditve.  
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Nivo tekmovanja: 
 

Nivo tekmovanja Število 
točk 

Tekmovanje z udeležbo vrhunskih 
športnikov  

200 

Tekmovanje z udeležbo športnikov, 
registriranih pri panožni zvezi 

120 

Druga tekmovanja 60 
Rekreacija oziroma druženje  10 

 
Tradicionalnost prireditve: 
 

Tradicija prireditve Koeficient  
Prireditev se organizira od 1-3 let 0,4 
Prireditev se organizira 4 – 6 let 0,6 
Prireditev se organizira 7-9 let  0,8 
Prireditev se  organizira  10 let ali več  1 

 
Za sofinanciranje prireditev se v letnem programu športa 
zagotovi 9.500,00 EUR 
 
5. Športni objekti – vzdrževanje športnih 

objektov 
 
Za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov se 
zagotovi:  
 

5.1.  Športni park Visoko     3.700,00 EUR 
5.2.  Športni park Trboje        1.500,00 EUR 
Športni objekti iz 5. točke se skupaj sofinancirajo v 

višini 5.200,00 EUR. 
Sredstva za vzdrževanje športnih objektov se črpajo na 

podlagi predložitve zahtevkov z uradnimi računi in 
prilogami o izvedbi naročila oziroma izvedbi del,  v skladu 
z ZJN-3 oziroma predpisi Občine Šenčur, da gre za 
naročilo ali izvedena dela  takšne vsebine in zneska.  
 
6. Končne določbe 
 
V primeru, da bodo posamezne postavke letnega 
programa športa le delno izkoriščene, bo občinska 
uprava posredovala podatke o zneskih neizkoriščenih 
sredstev po posameznih segmentih Komisiji za šport do 
konca meseca oktobra. Komisija za šport  bo na podlagi 
pridobljenih podatkov predlagala županu prerazporeditev 
sredstev, na podlagi utemeljenih zahtevkov, ki jih bodo 
posamezna društva posredovala komisiji. 
Društva lahko namensko pridobljena sredstva, na podlagi 
tega programa izkoristijo samo za namen, ki je 
opredeljen v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju. 
 

4. člen 
Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem glasilo slovenskih občin. 
 
Številka: 671-00016/2017-02 
Datum: 20.12.2017 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1241. Sklep o začetku postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del 
območja urejanja še-34 

 
Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-

1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 
43/2011-ZKZ-C, 57/2012 - ZPNačrt-B, 57/2012-
ZUPUDPP-A, 109/2012 - ZPNačrt-B, 76/2014 – odl. US, 
14/2015 – ZUUJFO in 61/2017 – ZUreP-2) in 32. člena 
Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske 
2/2011) je župan Občine Šenčur sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL 

OBMOČJA UREJANJA ŠE-34 
 

1. člen 
(Predmet sklepa) 

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) 
za del območja urejanja ŠE-34. 

Predvideni OPPN se izdela skladno z določbami 
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07). 
 

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

Obravnavano območje skladno z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 7/2011, 35/2014, 68/2015, 
47/2017, 49/2017, 52/2017 in 57/2017) (v nadaljevanju: 
OPN Šenčur) obsega del enote urejanja prostora ŠE-34, 
ki je namenjena osrednjim območjem centralnih 
dejavnosti (CU).  

Na območju OPPN je predvidena gradnja 
večstanovanjske stavbe z dvema stolpičema in kletno 
garažo. Poleg stanovanj se v pritličje stavbe lahko 
umešča tudi spremljajoče dejavnosti. 

Ker je v objektu predvidena gradnja več kot štirih 
stanovanj, je skladno z 52. členom OPN Šenčur potrebno 
izdelati OPPN. 
 

3. člen 
(Območje OPPN) 

Območje OPPN se nahaja na južnem delu naselja 
Šenčur in predstavlja manjši del EUP ŠE-34. Na južni, 
zahodni in severni strani območje OPPN meji na 
obstoječo pozidavo (s stanovanjsko, poslovno in 
gostinsko namembnostjo), na vzhodu pa sega do 
občinske ceste (Delavska cesta).  

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami: 1344/1 in 1331/8, k.o. Šenčur in meri cca. 
3.600 m2. 

Meja OPPN bo dokončno določena v postopku izdelave 
OPPN. 
 

4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne 
prostorske akte občine, podatke o prostoru in obstoječo 
komunalno opremo območja. 

V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je 
potrebno zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, če 
potreba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene 
prostorske ureditve ali če to izhaja iz smernic nosilcev 
urejanja prostora. 
 

5. člen 
(Roki za pripravo OPPN) 

Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami 
in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem 
načrtovanju. 
Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji: 
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priprava osnutka OPPN 30 dni 
pridobitev smernic in 
sklepa MOP (CPVO) 

40 dni 

dopolnjen osnutek 
OPPN 

60 dni 

javna razgrnitev in javna 
obravnava OPPN 

40 dni 

priprava stališč in 
predloga OPPN 

30 dni 

pridobitev mnenj k 
OPPN 

40 dni 

predložitev OPPN 
občinskemu svetu v 
sprejem 

30 dni 

 
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in 

pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi 
spremenijo. 

V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se 
aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze 
izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o 
varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, 
posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema 
OPPN. 
 

6. člen 
(Navedba nosilcev urejanja prostora) 

Navedeni nosilci urejanja prostora podajo svoje 
smernice na osnutek OPPN ter mnenja k predlogu 
OPPN. 

Nosilci urejanja prostora so: 
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana; 
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 

Vojkova 61, 1000 Ljubljana; 
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 

vode, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj; 
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 

dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; 
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in 

pomorski promet, Langusova ulica 4, 1535 
Ljubljana; 

6. Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur; 
7. Komunala Kranj, d.o.o., področje oskrbe s pitno 

vodo, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; 
8. Komunala Kranj, d.o.o., področje odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda, Ulica Mirka Vadnova 1, 
4000 Kranj; 

9. Komunala Kranj, d.o.o., področje ravnanja z 
odpadki, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; 

10. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 
4000 Kranj; 

11. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje 
omrežja, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj; 

12. Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana; 
13. TELE-TV komunikacijski engineering d.o.o., 

Oldhamska cesta 1a, 4000 Kranj; 
14. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj; 
15. T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana; 
16. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska 47, 1000 Ljubljana. 
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi 

drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave 
OPPN izkaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni 
oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje. 

Osnutek prostorskega akta se pošlje tudi na Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
Celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), ki odloči ali je 

za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje. 
 

7. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 

Pripravo OPPN financira investitor predvidenih ureditev 
na obravnavanem območju, ki v ta namen sklene 
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za 
prostorsko načrtovanje. 
 

8. člen 
(Veljavnost sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Šenčur ter stopi v veljavo 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 350-00019/2017-3 
Datum: 18.12.2017 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1242. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
urejanja še-36 ig – 1. faza 

 
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 - odl. 
US, 14/2015 – ZUJFO in 61/2017 – ZureP-2) in  8. člena 
statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
2/2011) Občina Šenčur objavlja 
 

JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA ŠE-36 IG – 1. faza 
 

I. 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja 
ŠE-36 IG – 1. faza (v nadaljevanju OPPN).  
 

II. 
Dopolnjen osnutek OPPN se javno razgrne na sedežu 
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. Gradivo 
bo dostopno tudi na spletnem naslovu: www.sencur.si. 
 

III. 
Javna razgrnitev bo trajala v času od 10.1.2018 do 
12.2.2018, v času uradnih ur občinske uprave.  
 

IV. 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava 
in sicer v sredo, dne 31.1.2018 ob 16. uri v prostorih 
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.  
 

V. 
Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku OPPN lahko 

vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali 
pošljete na Občino Šenčur, Oddelek za prostorsko in 
komunalno dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 
oz. na elektronski naslov obcina@sencur.si. 

Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom 
opremljene pripombe in predlogi. Rok za oddajo pripomb 
k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.  
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Prav tako lahko zainteresirani svoje pripombe in 
predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na javni 
obravnavi.  
 

VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletnih straneh Občine Šenčur. 
 
Številka: 350-83/2013-20 
Datum: 20.12.2017 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
OBČINA VERŽEJ 

 
1243. Sklep  o začasnem financiranju Občine Veržej 

v obdobju januar – marec 2018   
 
Na  podlagi 57. 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 in 76/16 - odl. US),  32. in 
33. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 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 in 71/17 - ZIPRS1819) in   64. člena Statuta  
Občine Veržej  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
61/2016 IN 27/2017)  je župan Občine  Veržej sprejel   
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE VERŽEJ V 

OBDOBJU JANUAR – MAREC 2018 
 

1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Veržej v obdobju 1. januarja do 31. marca 2018 
oz. do sprejetja poračuna Občine Veržej za leto 2018.   
 

2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2017.  

Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo 
Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok 
o proračunu. 
 

3. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta. 
 

 
 

4. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih 
financah. 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-4/2017-36 
Datum: 21.12.2017 
 

 Občina Veržej 
 Slavko Petovar, župan 

 
 

 
OBČINA VOJNIK 

 
1244. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 19. člena 
Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne, 
13.12.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2018 
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 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 Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.888.155 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.973.086 

70 DAVČNI PRIHODKI 5.682.506 
700 Davki na dohodek in dobiček 5.112.696 
703 Davki na premoženje 439.410 
704 Domači davki na blago in storitve 130.400 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.290.580 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.081.980 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1966 
 

 

711 Takse in pristojbine 9.500 
712 Globe in druge denarne kazni 16.100 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.500 
714 Drugi nedavčni prihodki 178.500 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 57.500 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 52.500 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 5.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 857.569 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 810.268 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 47.301 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.952.405 
40 TEKOČI ODHODKI 2.763.107 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 824.448 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 121.914 
402 Izdatki za blago in storitve 1.664.745 
403 Plačila domačih obresti 20.000 
409 Rezerve 132.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.886.932 
410 Subvencije 82.600 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.148.829 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 254.429 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.401.074 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.169.266 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.169.266 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 135.100 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 83.600 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 49.500 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -1.064.250 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

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

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 136.763 
50 ZADOLŽEVANJE 136.763 

500 Domače zadolževanje 136.763 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 280.000 

55 ODPLAČILA DOLGA 280.000 
550 Odplačila domačega dolga 280.000 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.207.487 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -143.237 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.064.250 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.208.176 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Nadzorni odbor, 
Župan in Podžupan, Občinska uprava – splošne zadeve, 
Občinska uprava – finance, Občinska uprava – družbene 
dejavnosti, Občinska uprava – komunala, Občinska 
uprava – urejanje prostora in varstvo okolja, Občinska 
uprava – občinsko premoženje, Občinska uprava – 
požarna varnost, zaščita in reševanje, CZ, Občinska 
uprava – kmetijstvo, Občinska uprava – gospodarstvo s 
turizmom, Občinska uprava – elementar, Skupna 
občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in redarstvo, 
Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik, 
Režijski obrat, Upravljanje športne in kulturne 
infrastrukture, KS Vojnik, KS Nova Cerkev, KS 
Frankolovo), 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 - 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
2. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 
javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona 
o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi 
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podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Za 
izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba. Za izvrševanje finančnih načrtov 
krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti. 
 

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: 
• požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 

požarom, ki se uporablja za namene, določene v 
tem zakonu , 

• državna sredstva, evropska sredstva in sredstva 
drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve, 

• turistična taksa, 
• lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se 

uporabljajo za namene, določene v finančnem 
načrtu posamezne krajevne skupnosti, 

• prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja,  

• donacije, 
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda, 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
• koncesijske dajatve od upravljanja pokopališča, 

lovstva in izkoriščanja gozdov, 
• najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo. 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 

prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem 
načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni 
višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov 
poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun. 

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 
porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 

Občina je imela na dan 31.12.2016 oblikovan sklad 
neporabljene okoljske dajatve v višini 252.783 €, katerih 
sredstev v letu 2017 ni porabila in se upoštevajo kot 
sredstva na računu na dan 31.12.2017. Ob upoštevanju 
obsega investicij v ravnanje z odpadno vodo v letu 2018 
je planirana namenska proračunska postavka 
neporabljene okoljske dajatve namenjene izgradnji 
kanalizacije v višini 100.000 €.  
 

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 glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  

Župan lahko med letom odpre novo proračunsko 
postavko iz sredstev proračunske rezervacije.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2018 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni 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 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2019 40 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % 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 
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 iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 
se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih 
pomoč in sredstev drugih donatorjev. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna. 

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

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
• 1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 

77.000 €. Na podlagi za finance pristojnega organa 
občinske uprave o porabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča 
župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.  

2. Rezervni sklad neprofitnih stanovanj se v letu 2018 
oblikuje v višini v višini 15.000 €, oblikovan po 119. členu 
stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2003). 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 
 

9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko 
župan odobri sredstva do višine 400 €. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
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10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
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 občina za proračun leta 2018 
lahko zadolži v višini 3 % skupne primerne porabe občin 
v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem 
proračunu. Občina Vojnik lahko na podlagi zgoraj 
navedenega za izvrševanje proračuna Občine Vojnik za 
leto 2018 najame brezobrestni kredit iz državnega 
proračuna, za projekt št. OB139-17-0015 Rekonstrukcija 
poslovno stanovanjskega objekta Nova Cerkev 22, ki je 
planiran v Načrtu razvojnih  programov za obdobje 2018-
2021 in na proračunski postavki  4060221.  

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do 
višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za 
zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko 
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. 

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni 
posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 2.000 €, so 
brez soglasja župana nični. Podpisovanje pravnih poslov 
krajevnih skupnosti, ki bi imeli finančne posledice pri 
upravljanju premoženja, so brez soglasja nični.  
 

11. 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 in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) 
se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.  

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne 
višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
0 eurov.  

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega 
zadolževanja občine. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, razen prvega odstavka  10. 
člena Odloka o Proračunu občine Vojnik za leto 2018, ki 
prične veljati in se uporabljati  z uveljavitvijo Zakona o 
spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C). 
 
Številka: 10-0025-2017/4 
Datum: 13.12.2017 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 
 

 
 
 

OBČINA ZREČE 
 
1245. Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Poslovno 
obrtna cona Zreče na območju UN1/035 

 
Na podlagi 57. člena v povezavi z 46. in 96. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) 
je župan Občine Zreče sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
POSLOVNO OBRTNA CONA ZREČE NA OBMOČJU 

UN1/035 
 

1. člen 
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Poslovno obrtna cona Zreče 

Za enoto urejanja prostora UN1/035 je treba izdelati 
občinski podrobni prostorski načrt.  Območje predstavlja 
delno pozidano in delno nepozidano stavbno zemljišče s 
plansko namensko rabo CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti. Obstoječa pozidava se nahaja 
vzdolž Kovaške ceste, iz katere so tudi urejeni dostopi. V 
obstoječih stavbah se odvijajo poslovno storitvene 
dejavnosti (računovodstvo, servis motornih vozil, 
avtopralnica, odprte skladišče površine…). 

V skladu z občinskim prostorskim načrtom se območje 
nameni gradnji poslovnih stavb, v katerih se bodo v 
pretežnem delu izvajale naslednje dejavnosti: gostinstvo; 
informacijske in komunikacijske dejavnosti; finančne in 
zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; 
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; kulturne, 
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, druge dejavnosti, 
predelovalne dejavnosti; gradbeništvo; promet in 
skladiščenje; druge raznovrstne poslovne dejavnosti. 
Poleg stav se bo na območju gradila tudi prometna in 
gospodarska javna infrastruktura, ki bo omogočala 
normalno funkcioniranje obstoječih in načrtovanih stavb. 

Na območju se bo načrtovala nova prometnica vzdolž 
jugozahodnega roba območja z navezavo na Kovaško 
cesto v južnem delu. Ohranjajo se dostopi iz Kovaške 
ceste ter možnost dostopa iz nekategorizirane poti v 
severnem delu, ki se obravnava z drugim podrobnim  
prostorskim aktom. 

Pravna podlaga za izdelavo podrobnejšega načrta je: 
• Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. 

RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO, v nadaljevanju ZPNačrt) ter 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
64/2015). 

 
2. člen 

Območje OPPN 
Območje OPPN obravnava celotno enoto urejanja EUP 

UN1/035. 
Območje je velikosti ca. 3,03 ha in zajema naslednje 

dele ali celote zemljišč: parc. št. 829/7, 831/17, 835/4, 
835/5, 1384/2, 1384/20, 1384/23, 1384/24, 1384/25, 
1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1437, 1438 in 1439. 
Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s 
priključitvami lahko segajo tudi izven območja urejanja. 
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Območje je na vzhodni strani omejeno s Kovaško cesto 
(lokalna cesta LC485071 Kovaška cesta), na severni 
strani z nekategorizirano dostopno potjo ter na zahodni 
strani s spodnjim robom brežine oziroma kmetijskimi 
površinami. 

Do manjših odstopanj pri poteku meje lahko pride kot 
posledica uskladitve parcelnih mej z dejanskim stanjem v 
prostoru ter zaradi upoštevanja morebitnih strokovnih 
podlag. 

Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago 
za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve. 
 

3. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 

Za začetek izdelave OPPN naročnik zagotovi posnetek 
obstoječega stanja terena (geodetski načrt). 
Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati 
eventualno že izdelane strokovne podlage. Le-te se 
uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne z 
veljavnimi predpisi za posamezna področja. 
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi 
druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine 
problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN ali če to 
zahtevajo nosilci urejanja prostora. 
 

4. člen 
Roki za pripravo OPPN 

Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki: 
 

Aktivnost Rok oz. trajanje aktivnosti 
Objava sklepa v uradnem 
glasilu 

do konec decembra 2017 

Izdelava osnutka do 15.1.2018 
Predstavitev in potrditev 
osnutka OPPN 

do 1. februarja 2018 

Poziv nosilcem urejanja 
prostora, da podajo 
smernice in pridobitev 
obvestila 
MOP za varstvo okolja o 
izvedbi celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO) 

30 dni (do 1. marec 
2018) 

Izdelava dopolnjenega 
osnutka 

14 dni od pridobljene 
zadnje smernice NUP ali 
morebitne strokovne 
podlage, ki bi jo zahtevali 
NUP-i (do 1. april 2018) 

Javna razgrnitev in 
obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN 

30 dni (do 1. maja 2018) 

Javna obravnava OPPN 
ter 1. branje na 
občinskem svetu 

se izvede v času javne 
razgrnitve 

Priprava strokovnih 
stališč do pripomb in 
predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnav 

14 dni po zaključeni javni 
razgrnitvi (do 15. maj 
2018)  

Opredelitev župana do 
pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in 
obravnav 

14 dni po izdelanih 
strokovnih stališčih (do 1. 
junij 2018) 

Izdelava predloga OPPN 
na osnovi potrjenih 
stališč do pripomb 

14 dni po potrjenih 
strokovnih stališčih (do 
15. junija 2018) 

Pridobitev mnenj 30 dni (do 15. julij 2018) 
Izdelava usklajenega 
predloga OPPN 

14 dni po prejemu vseh 
pozitivnih mnenj NUP (do 
1. avgust 2018) 

Sprejem OPPN na na prvi seji občinskega 

občinskem svetu občine 
(2. branje) 

sveta po izdelavi 
usklajenega predloga 
(avgust / september 
2018) 

Objava odloka OPPN po sprejemu OPPN na 
občinskem svetu občine 
(predvidoma september 
2018) 

 
Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je 
v postopku priprave in sprejemanja OPPN treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, bo vzporedno z 
gornjim postopkom od faze pred javno razgrnitvijo 
potekal postopek celovite presoje vplivov na okolje 
(izdelava okoljskega poročila, ugotovitev o ustreznosti 
okoljskega poročila …) in se končni rok izdelave in 
sprejetja OPPN zato ustrezno podaljša. 
 

5. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 

načrtovane prostorske ureditve iz njihove 
pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali 

pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih 

skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi 
ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku 
priprave OPPN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v 
postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za 
področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s 
strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti. 

V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci 
urejanja prostora: 
• Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; 
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 

vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 
Maribor; 

• Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Celje, Lava 42, 30000 Celje; 

• Elektro Maribor d.d., OE Slov. Bistrica, Kolodvorska 
21a, 2310 Slov. Bistrica 

• Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE 
Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec 

• Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 
1000 Ljubljana; 

• Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna 
omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – 
Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje; 

• Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 
2, 90000 Murska Sobota; 

• Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 
(področje vodovoda, kanalizacije in javnih cest); 

• Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13b, 
3214 Zreče. 

Drugi udeleženci: 
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, 
ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje. 

V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da 
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v 
tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju 
povabi tudi druge organe in organizacije. 
 

6. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
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Naročnika ter tudi plačnika podrobnega prostorskega 
načrta v enakih deležih sta: 
• Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče in 
• Unior kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 

3214 Zreče. 
Prav tako se v enakih deležih, s strani obeh naročnikov, 

financira morebitna izdelava okoljskega poročila z 
dodatki ter strokovne podlage kot posledica zahtev 
nosilcev urejanja prostora. 

 
7. člen 

Druga določila 
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po 
objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Zreče - 
http://www.zrece.si/. 
 
Številka: 3505-0003/2016-20 
Datum: 18.12.2017 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
 
 
 

OBČINA ŽETALE 
 
1246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Žetale za leto 2017 
(Rebalans 2) 

 
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 in 40/12 
– ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/19 - odl.US ), 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 15. člena Statuta Občine 
Žetale – UPB-1(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
54/17), je Občinski svet Občine Žetale na 16.  redni seji  
dne 19.12.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU  OBČINE ŽETALE ZA LETO 2017 

(REBALANS 2) 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2017 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št.  8/16, 7/2017)  se 
spremeni  2. člen tako, da se glasi:   
 
 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2017-

Rebalans 2  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.445.240 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.135.048 
70 DAVČNI PRIHODKI  1.070.988 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.018.168 
703 Davki na premoženje 34.215 
704 Domači davki na blago in storitve 18.605 
706 Drugi davki  
71 NEDAVČNI PRIHODKI 64.060 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 29.470 
711 Takse in pristojbine 1.100 
712 Denarne kazni 3.240 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.550  

 
714 Drugi nedavčni prihodki 19.700 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.900 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  
721 Prihodki od prodaje zalog  
722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja 1.900 
73 PREJETE DONACIJE  
730 Prejete donacije iz domačih virov  
731 Prejete donacije iz tujine  
74 TRANSFERNI PRIHODKI 308.292 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 243.696 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 64.596 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.428.255 
40 TEKOČI ODHODKI 652.920 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 88.720 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.630 
402 Izdatki za blago in storitve 379.780 
       403 Plačila domačih obresti 16.450 
409 Rezerve 154.340 
41 TEKOČI TRANSFERI 486.095 
410 Subvencije  
411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom 322.280 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 29.970 
413 Drugi tekoči domači transferi 133.845 



Št. 59/22.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1971 
 

 

 
414 Tekoči transferi v tujino  
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 284.570 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 284.570 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.670 
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab. 2.700 
432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom 1.970 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 16.985 
  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2017-

Rebalans 2 
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 Kupnina iz naslova privatizacije  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  
  
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  
  
C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2017-

Rebalans 2  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 78.455 
50 ZADOLŽEVANJE 78.455 
500 Domače zadolževanje 78.455 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 95.440 
55 ODPLAČILO DOLGA 95.440 
550 Odplačilo domačega dolga 95.440 
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) 0 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -16.985 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) -16.985 
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 Splošni sklad 
za drugo) 

7.734 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2017 sta 
sestavni del tega odloka. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0016/2015-4 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 
 

1247. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2018 
 
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 in 76/16 – odl. US), 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 15. člena statuta Občine 
Žetale – UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 
54/17) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 16. redni 
seji, dne 19.12.2017 sprejel 

 
ODLOK O PRORAČUNU 

OBČINE ŽETALE ZA LETO 2018 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 
2018 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina 
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine.  
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

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

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

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2018 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.473.541 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.198.970 
70 DAVČNI PRIHODKI  1.135.610 
700 Davki na dohodek in dobiček 1082.980 
703 Davki na premoženje 34.025 
704 Domači davki na blago in storitve 18.605 
706 Drugi davki  
71 NEDAVČNI PRIHODKI 63.360 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 29.470 
711 Takse in pristojbine 1.100 
712 Denarne kazni 3.240 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.550 
714 Drugi nedavčni prihodki 19.000 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.700 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  
721 Prihodki od prodaje zalog  
722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja 13.700 
73 PREJETE DONACIJE  
730 Prejete donacije iz domačih virov  
731 Prejete donacije iz tujine  
74 TRANSFERNI PRIHODKI 260.871 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 260.871 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.425.831 
40 TEKOČI ODHODKI 606.300 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 90.700 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.890 
402 Izdatki za blago in storitve 361.720 
        403 Plačila domačih obresti 11.490 
409 Rezerve 128.500 
41 TEKOČI TRANSFERI 502.920 
410 Subvencije  
411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom 330.220 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 37.110 
413 Drugi tekoči domači transferi 135.590 
414 Tekoči transferi v tujino  
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 300.246 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 300.246 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.365 
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab. 2.700 
432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom 13.665 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 47.710 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2018 
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 Kupnina iz naslova privatizacije  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  
C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2018 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 60.170 
50 ZADOLŽEVANJE 60.170 
500 Domače zadolževanje 60.170 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 107.880 
55 ODPLAČILO DOLGA 107.880 
550 Odplačilo domačega dolga 107.880 
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IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) 0 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -47.710 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) -47.710 
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA                             

 
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. 
 
3. Postopki  izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 
 

4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415; v 
nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki: 
• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 

varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07- 
uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), 

• prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
obremenjevanje voda  

• koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, 

• koncesijske dajatve za izkoriščanje gozdov in 
• drugi prihodki občanov, ki jih določi občina in se 

namenijo za namene, za katere se pobirajo  
 

5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi 
odredbodajalec.  

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe na 
predlog neposrednega uporabnika med proračunskimi 
postavkami v posebnem delu proračuna. 

Župan poroča  s poročilom o izvrševanju proračuna 
med letom v mesecu juliju in konec leta z zaključnim 
računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2018 in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v 
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti  
obveznosti. 

Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov 
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v 
primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni 
mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s 
sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa 
morajo biti vrnjena do konca leta. 
 

7. člen 
Neposredni proračunski 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. 

Skupen obseg prevzetih obveznosti, 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.   
 

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. 

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.  
 

9. člen 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 

oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2018 se 
oblikuje v višini 137.245 EUR. 

1. Sredstva rezerv  Občine Žetale v višini 16.245 EUR 
za sanacijo po naravnih nesrečah 

2. Sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 
121.000 EUR za sanacijo zemeljskega plazu na LC 
240040 Dobrina-Varvasela-Gruškovje, lokacija 
Varvasela 1    

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s 
poročili obvešča občinski svet. 
 

10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan  odpiše oziroma delno odpiše plačilo 
dolga, ki ga ima dolžnik do občine, in sicer največ do 
skupne višine 100 EUR.  
  
4. Obseg zadolževanja in poroštev občine 
 

11. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2018 
lahko zadolži do višine 60.170 EUR. 

O zadolžitvi odloča občinski svet Občine Žetale. 
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na 

podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem 
soglasju Ministrstva za finance. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
5 % sprejetega proračuna. 

Poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Žetale, v letu 2018 ne bo 
izdajala.  
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12. člen 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo 
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju 
odloča občinski svet. V letu 2018 se lahko zadolžijo do 
skupne višine 0 EUR. 
 
5. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
V obdobju  začasnega financiranja Občine Žetale v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2018 
dalje. 
 
Številka: 032-0016/2015-5 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 
 

 
1248. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu 

nadzornega odbora Občine Žetale 
 
Na podlagi 32. 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 in 76/16-odl. US) in 31. člena 
Statuta občine Žetale – Uradno prečiščeno besedilo – 
UPB-1(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) je 
Nadzorni odbor Občine Žetale na 10. redni seji, dne 18. 
12. 2017, sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA O DELU NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE ŽETALE 
 

1. člen 
V Poslovniku o delu nadzornega odbora Občine Žetale 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/17) se 3. člen 
črta, ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 

2. člen 
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »ali na pobudo 
občinskega sveta ali župana« črta. 
 

3. člen 
V drugem odstavku 24. člena se beseda »županu« in 
vejica črta. 
 

4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-02-0022/2017 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Žetale 
 Roman Gajser, Predsednik Nadzornega 

odbora Občina Žetale 
 

 
 

1248. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2018 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale – uradno 
prečiščeno besedilo – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 54/17) in na podlagi 28. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Žetale (Uradni  list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je 
Občinski svet Občine Žetale na 16. redni seji , dne 19. 
12. 2017 sprejel:  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA ZA LETO 2018 

 
I. 

 Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča znaša v Občini Žetale za leto 2018 0,0030 
EUR. 
 

II. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0016/2015-9 
Datum: 19.12.2017 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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OBČINA APAČE 
  Stran 
1200. Odlok o proračunu Občine Apače za 

leto 2018 
1817 

1201. Odlok o postopku (pogojih in 
merilih) za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Apače 

1820 

1202. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti 
drugih društev v Občini Apače 

1833 

1203. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Apače za leto 
2018 

1835 

 
OBČINA BRDA 

  Stran 
1204. Sklep o začetku priprave sprememb 

in dopolnitev 2 občinskega 
prostorskega načrta Občine Brda 

1835 

 
OBČINA CIRKULANE 

  Stran 
1205. Odlok o proračunu občine cirkulane 

za leto 2018 
1836 

 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

  Stran 
1206. Sprememba Statuta Občine Črna 

na Koroškem 
1838 

 
OBČINA DESTRNIK 

  Stran 
1206. Sklep o začasnem financiranju v 

Občini Destrnik januar - marec 2018 
1839 

 
OBČINA DIVAČA 

  Stran 
1207. Odlok o proračunu Občine Divača 

za leto 2018 
1841 

1208. Odlok o podelitvi koncesije za 
izvajanje gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov na območju Občine 
Divača 

1844 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

  Stran 
1209. Statut Občine Lovrenc na Pohorju - 

uradno prečiščeno besedilo 
1851 

1210. Sklep o potrditvi cene čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Občini 
Lovrenc na Pohorju za leto 2018 

1865 

1211. Sklep o določitvi višine 
subvencionirane cene izvajanja 
obvezne javne službe odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne 
vode ter pripadajoče omrežnine za 
uporabo javnih infrastrukturnih 
objektov in naprav v Občini Lovrenc 
na Pohorju 

1865 

1212. Sklep o določitvi višine 
subvencioniranja cene izvajanja 
storitev obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s 
pitno vodo ter pripadajoče 
omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju za leto 
2018 

1866 

1213. Sklep o določitvi višine subvencije 
stroškov najemnine javne 

1867 

infrasttrukture (zbirni center) za leto 
2018 

   
 
OBČINA MAKOLE 

  Stran 
1214. Sklep o začasnem financiranju 

Občine Makole v obdobju januar – 
marec 2018 

1868 

 
OBČINA MARKOVCI 

  Stran 
1215. Odlok o proračunu Občine Markovci 

za leto 2018 
1870 

 
OBČINA MIRNA 

  Stran 
1216. Odlok o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Mirna 
1873 

 
OBČINA MISLINJA 

  Stran 
1217. Letni program športa Občine 

Mislinja za leto 2018 
1876 

1218. Sklep o spremembah Sklepa o 
najemnini grobov in uporabi mrliške 
vežice 

1877 

1219. Sklep o valorizaciji povprečnih 
stroškov komunalne opreme za 
objekte na območju Občine Mislinja 

1877 

1220. Sklep o valorizaciji povprečnih 
stroškov komunalne opreme 
poslovnih nepokritih površin na 
območju Občine Mislinja 

1878 

 
OBČINA NAKLO 

  Stran 
1221. Odlok o nadomestilu za uporabo 

stavbnih zemljišč v Občini Naklo 
1879 

 
OBČINA NAZARJE 

  Stran 
1222. Statut Občine Nazarje 1885 
1223. Odlok o proračunu Občine Nazarje 

za leto 2018 
1896 

1224. Odlok o proračunu Občine Nazarje 
za leto 2019 

1899 

1225. Odlok o pokopališkem redu in o 
podelitvi koncesije za izvajanje 
storitev pogrebne in pokopališke 
obvezne lokalne gospodarske javne 
službe v Občini Nazarje 

1901 

1226. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Nazarje  v 
letu 2018 

1909 

1227. Sklep o načrtu ravnanja  s stvarnim 
premoženjem Občine Nazarje v letu 
2019 

1909 

1228. Sklep o vrednosti točke za izračun 
letnega nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v letu 2018 

1909 

 
OBČINA PREVALJE 

  Stran 
1229. Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu  za območje st 
32 SSE – I. faza 

1909 

1230. Sklep o začasnem financiranju 
Občine Prevalje v obdobju januar – 
marec 2018 

1915 

1231. Sklep o določitvi vrednosti točke za 1917 
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izračun občinskih  taks v Občini 
Prevalje za leto 2018 

1232. Sklep o določitvi najemnin za leto 
2018 

1917 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

  Stran 
1233. Odlok o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Ravne 
na Koroškem 

1919 

1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega 
podjetja »Javno komunalno podjetje 
Ravne na Koroškem, d.o.o.« 

1923 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

  Stran 
1235. Sklep o spremembah in dopolnitvah 

Poslovnika občinskega sveta 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

1925 

 
OBČINA ŠENČUR 

  Stran 
1236. Odlok o proračunu občine šenčur za 

leto 2018 
1926 

1237. Odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode na 
območju občine Šenčur 

1929 

1238. Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Šenčur 

1938 

1239. Pravilnik o vrednotenju in 
sofinanciranju športnih programov v 
Občini Šenčur 

1950 

1240. Letni program športa v Občini 
Šenčur  za leto 2018 

1960 

1241. Sklep o začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja 
urejanja še-34 

1963 

1242. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
območje urejanja še-36 ig – 1. faza 

1964 

 
OBČINA VERŽEJ 

  Stran 
1243. Sklep  1965 

 
OBČINA VOJNIK 

  Stran 
1244. Odlok o proračunu Občine Vojnik za 

leto 2018 
1965 

 
OBČINA ZREČE 

  Stran 
1245. Sklep o začetku priprave 

občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Poslovno 
obrtna cona Zreče na območju 
UN1/035 

1968 

 
OBČINA ŽETALE 

  Stran 
1246. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Žetale 
za leto 2017 (Rebalans 2) 

1970 

1247. Odlok o proračunu Občine Žetale za 
leto 2018 

1971 

1248. Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika o delu nadzornega 

1974 

odbora Občine Žetale 
1248. Sklep o določitvi vrednosti točke za 

odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2018 

1974 
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