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OBČINA APAČE 

 
570. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve 

članov Občinskega sveta Občine Apače 
 

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, štev. 60/94, 
69/94-popravek, 56/98 – popravek, 67/98 – odločba US 
in popravek 73/98, 72/98 – odločba US, 75/98, 52/02 in 
27/06), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08, v nadaljevanju ZLV, z 
vsemi nadaljnjimi spremembami) je Občinski svet 
Občine Apače na 5. izredni dne 9.7.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE APAČE 

 
1. člen 

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v 
Občinski svet Občine Apače. 

Občinski svet šteje 13 članov. 
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem 

volilnem sistemu. 
 

2. člen 

Za območje Občine Apače se za volitve članov 
občinskega sveta določita 2 volilni enoti, v katerih se 
skupno voli 13 članov občinskega sveta. 

Volilne enote so oblikovane tako, da se en član 
občinskega sveta voli na približno enako število 
prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali 
več naselij ali dela naselja. V vsaki volilni enoti se voli 
najmanj pet članov občinskega sveta. 
 

3. člen 

Za volitve članov občinskega sveta se določijo 
naslednje volilne enote: 
1.  Volilna enota Apače obsega območje naselij: 
Apače, Črnci, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova, 
Plitvica in Segovci. Voli se sedem (7) članov občinskega 
sveta. 

2.  Volilna enota Stogovci obsega območje naselij: 
Drobtinci, Grabe, Janhova, Novi Vrh,  Podgorje, 
Pogled, Spodnje Konjišče, Stogovci, Vratja vas, 

Vratji Vrh, Zgornje Konjišče, Žiberci in Žepovci. 
Voli se šest (6) članov občinskega sveta. 

 
4. člen 

Za volitve župana je volilna enota območje celotne 
Občine Apače. 
 

5. člen 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu občine Apače, Uradno glasilo 
slovenskih občin, Lex localis. Z dnem uveljavitve tega 
odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za 
prve volitve članov Občinskega sveta Občine Apače 
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, Lokalni 
časopis Prepih, št. 20 dne 15.06.2006). 
 
Številka: 032-006/2010 
Datum: 9.7.2014 
 
 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 
 

 
 
571. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Apače 
 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače – lokalni časopis Prepih št. 2/07, 
53/2012) je Občinski svet Občine Apače na svoji 5. 
izredni seji, dne  9.7.2014 sprejel naslednji 
 

SKLEP 235 
 

1. Občinski svet Občine Apače je na 19. redni seji, dne 
26.5.2014 sprejel sklep o imenovanju Občinske 
volilne komisije Občine Apače. 

2. Občinski svet ugotavlja, da je dne 4.6.2014 Občina 
Apače prejela odstopno izjavo mag. Dušana Ščapa; 
in sicer z mesta namestnika predsednika občinske 
volilne komisije. 

3. Občinski svet Občine Apače glede na navedeno 
dejstvo imenuje Melito Vučković, univ.dipl.pravnico, 
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stanujočo Novine 60/a, 2212 Šentilj- za namestnico 
predsednice občinske volilne komisije.  

4. V ostalem delu ostane sklep o imenovanju Občinske 
volilne komisije Občine Apače nespremenjen.  

5. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
Številka zadeve:  032-0006/2010  
Datum: 9.7.2014 
 
 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 
 

 
 
572. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Apače 

 
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 
103/2007, 105/08, 98/13) in 18. člena Statuta Občine 
Apače (Uradne objave Občine Apače, lokalni časopis 
Prepih št. 2/2007 in 53/12), je Občinski svet Občine 
Apače na 5. izredni seji dne 9.7.2014 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI 
APAČE 

 
1. S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za 

delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v občini Apače (v nadaljevanju občina) za 
volilno leto 2014.  

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

3. Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so 
pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu 
sodišču. 

4. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so 
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje, za 
katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 

števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 
0,12 EUR na dobljen glas. Če pride do drugega 
kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v 
drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov le 
na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu 
sodišču. 

5. Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna 
občine v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču. 

6. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, 
in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 
Številka:032-006/2010  
Datum:  9.7. 
 
 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 
 

 
 

OBČINA CERKVENJAK 
 

573. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Cerkvenjak za leto 2014  

 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. 
l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13-popr. in 14/13), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi-ZLS (Ur. l. RS, št. 94/07-
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF), 14. člena 
Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 3/11), Občinski svet Občine Cerkvenjak na 
svoji 23. redni seji dne 9. 7. 2014, sprejme Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014, v 
vsebini kot je predlagan 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE 

CERKVENJAK ZA LETO 2014  
 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2013) se 
spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin 
kontov in se določa 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) 2.728.339 

      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.669.898 

70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.396.738 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.305.708 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 61.618 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 29.412 

706   DRUGI DAVKI   

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 273.161 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  46.818 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000 

712   DENARNE KAZNI  1.500 
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713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 25.927 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 196.916 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 116.939 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  
PREMOŽENJA 

116.939 

73     PREJETE DONACIJE (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   

74     TRANSFERNI PRIHODKI     941.502 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

710.483 

741 
 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

231.019 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.003.339 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 596.841 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 192.316 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 29.279 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  353.245 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 11.000 

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 11.000 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 603.931 

410   SUBVENCIJE 15.500 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 409.950 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 68.494 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  109.987 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.739.489 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.739.489 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 63.078 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 58.078 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 5.000 

  III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 

-275.000 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

0 

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

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+501) 350.000 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 350.000 

5001   NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH 350.000 

55 
VIII.

. 
ODPLAČILA  DOLGA  (550+551) 75.000 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  75.000 

5501   ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM 75.000 

 
IX. 

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

0 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) 275.000 
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  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) 275.000 

 
 XII. 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   
PRETEKLEGA LETA  

114 
 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih proračunskih uporabnikov po programski 
klasifikaciji, proračunskih postavkah in podkontih. 
Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.  
 

2. člen 

Spremeni se tudi 10. čl. Odloka o proračunu Občine 
Cerkvenjak za leto 2014 in se glasi: zaradi kritja 
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in 
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko 
zadolži do višine 350.000,00 EUR.  
 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0012/2014 
Datum: 9. 7. 2014 
 
 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 
 

 
 
574. Sklep o določitvi cene programov vrtca 

Cerkvenjak 

 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11), 30. in 31. čl. 
Zakona o vrtcih Zakona o vrtcih-ZVrt, (Uradni list RS št. 
100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-
ZUJPS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF), Občinski svet Občine 
Cerkvenjak na svoji 23. redni seji dne 9. 7. 2014 
sprejme Sklep o določitvi cene programov vrtca 
Cerkvenjak, v vsebini kot je predlagan. 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV VRTCA 

CERKVENJAK 

 
I. 

V javnem vzgojno-varstvenem Zavodu – vrtec 
Cerkvenjak se za posamezni program določijo 
naslednje cene: 

 dnevni program za 1. starostno skupino je 368,03 
€ mesečno/otroka; 

 dnevni program za 2. starostno skupino je 349,21 
€ mesečno/otroka;  

Cene programov se uporabljajo za izračun plačila 
staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran 
program predšolske vzgoje od 1. 9. 2014 dalje oz. od 
vključenosti otrok v novo zgrajen objekt vrtca v 
Cerkvenjaku – Vzgojno varstvena enota Pikapolonica 
pri OŠ Cerkvenjak. Cene programov so oblikovane na 
podlagi metodologije, ki izhaja iz Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur.l. RS 97/03, 77/05 in 120/05). 

 
II. 

Vrednost živil za pripravo obrokov za otroke, upoštevan 
v cenah programa, znaša 49,38 € mesečno oz. 2,24 
€/dan. V tem znesku je vključen zajtrk, dopoldanska 
malica, kosilo in popoldanska malica. Vrtec pri izstavitvi 

računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena 
živila v višini 2,24 €/dan v sorazmerni višini plačila za 
program vrtca od drugega (2.) dne odsotnosti dalje. 
Taka znižana cena je podlaga za plačilo staršev in 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, 
ki ga krije občina. Starši so dolžni napovedati odsotnost 
otroka iz vrtca najkasneje en dan pred prvim dnem 
odsotnosti, v primeru nepredvidene odsotnosti pa do 8. 
ure zjutraj. V nasprotnem primeru se znesek za 
neporabljena živila ne odšteje.  
 

III. 

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti otroka iz 
vrtca zaradi bolezni za čas najmanj 15 ali več delovnih 
dni, se cena programa za odsotnost otroka od 
naslednjega sporočenega dne dalje zniža za stroške 
neporabljenih živil v višini 2,24 €/dan in 50 % vrednosti 
odmerjene višine plačila oz. plačila razlike med ceno 
programa in plačilom staršem za odsotnega otroka. 

Vlogo za oprostitev sorazmernega deleža plačila 
prispevka starša je potrebno oddati v tajništvu Občine 
Cerkvenjak na predpisanem obrazcu vključno s kopijo 
zdravniškega potrdila najkasneje v roku 15 dni po zadnji 
odsotnosti otroka iz vrtca. Po tem roku ni več možno 
uveljavljati navedene oprostitve. Navedena oprostitev 
velja za otroke, za katere je Občina Cerkvenjak po 
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu. O oprostitvi plačila odloči 
pristojni organ občine Cerkvenjak s sklepom.  
 

IV. 

Starši otrok, za katere je Občina Cerkvenjak po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. 
Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo 
dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 5 delovnih dni 
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši 
plačajo rezervacijo v višini 50 % njim določenega 
zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil, 
v katerem je bil otrok pred odjavo. Starši otrok iz drugih 
občin, za katere Občina Cerkvenjak po veljavni 
zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko 
uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih 
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da 
bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom 
rezervacije in ceno programa. 

 
IV. 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 9. 
2014 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha 
veljati Sklep o določitvi cene programov vrtca 
Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
39/2013). 
 
Številka: 60205-03/2014 
Datum: 9. 7. 2014 
 
 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 
 

 
 
 



Št. 31/11.7.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1088  

 

 

OBČINA CIRKULANE 
 

575. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Cirkulane za leto 2014  

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08-Odl. US in 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 
Odl.US, 51/10, 84/10, 51/10, 40/12-ZUJF), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 
110/11-ZDIU12)  in 16. člena Statuta občine Cirkulane 
(Uradno glasilo slovenskih občin 1/07, 5/08), je občinski 

svet občine Cirkulane na 25.redni seji, ki je bila dne 
10.07.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CIRKULANE 

ZA LETO 2014 
 

1. člen 

V odloku o proračunu Občine Cirkulane za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/13) se tabela v 
1. členu spremeni in sicer: 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 

  Skupina/Podskupina kontov/konto Leto 2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 +78) 3.421.903 

  TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 ) 1.836.743  

70 DAVČNI PRIHODKI 1.755.764   

  700 Davki na dohodek in dobiček 1.619.800  

  703 Davki na premoženje 89.742  

 704 Domači davki na blago in storitve 46.222 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 80.979 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   50.800 

  711 Takse in pristojbine 1.000  

  712 Globe in druge denarne kazni 640 

  714 Drugi nedavčni prihodki 28.539 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 117.857 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 43.350 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 74.507 

74 TRANSFERNI PRIHODKI   1.467.303   

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 291.925  

  741 Prejeta sredstva iz držav.proračuna in sredstev EU                    1.175.378 

II. SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 +45 ) 3.608.026   

40 TEKOČI ODHODKI 763.360 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 186.360 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.370 

  402 Izdatki za blago in storitve 526.630 

 403 Plačila domačih obresti 11.000 

  409 Rezerve 5.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 769.938 

  410 Subvencije 0 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 483.560 

  412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 69.400 

  413 Drugi tekoči domači transferi 214.978 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.008.080 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.008.080 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 66.648 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizič. osebam, ki niso pr.upor. 26.100 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 40.548 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) ( I. - II. ) -186.122 

 

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V EUR 

  Skupina/Podskupina kontov Leto 2014 

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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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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 2014 

VII. ZADOLŽEVANJE ( 500 )         0     

50 ZADOLŽEVANJE                0   

  500 Domače zadolževanje               0   

VIII. ODPLAČILO DOLGA ( 550 )                     98.400  

55 ODPLAČILO DOLGA 98.400            

  550 Odplačilo domačega dolga           98.400 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII ) -284.522  

X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII ) -98.400   

XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX ) 186.122  

      

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 308.522 

 
2. člen 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Cirkulane 
za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/13) 
ostanejo nespremenjene. 
 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Štev: 410-3/2014 
Datum: 10.7.2014 
 
 Občina Cirkulane 
 Janez Jurgec, župan 
 

 
 
 
 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

 
576. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Črna na Koroškem za leto 2014 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 
38/10-ZUKN, 107/10, 11/11- UPB4, 110/11- ZDIU12, 
ZUJF (Ur.l. RS 40/12 s spremembami) in 16. člena 
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06, 101/07 in 79/2012) je Občinski svet Občine 
Črna na Koroškem na 24. redni seji, dne 08.07.2014 
sprejel 
 

ODLOK  
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2014 

 
V odloku o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 
2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8-2014 z dne 
21.02.2014) se 2. člen spremeni tako da se glasi: 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          V €  

 Skupina/Podskupina kontov    1.Rebalans 2014 

          

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     6.119.474  

TEKOČI PRIHODKI (70+71)     3.560.808  

 70 DAVČNI PRIHODKI     2.777.016  

  700 Davki na dohodek in dobiček                                2.250.580  

  703 Davki na premoženje    337.130  

  704 Domači davki na blago in storitve   189.306  

         

 71 NEDAVČNI PRIHODKI     783.792  
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  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 341.390  

  711 Takse in pristojbine               1.600  

  712 Denarne  kazni     2.100  

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  318500  

  714 Drugi nedavčni prihodki                                                               120.202  

 72 KAPITALSKI PRIHODKI     678.552  

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 301.700  

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoroč. sredstev            376.852  

 73 PREJETE DONACIJE     100.200  

  730 Prejete donacije iz domačih virov              100.200  

 74 TRANSFERNI PRIHODKI     1.779.914  

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.776.125  

       741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sred. EU iz sredstev pror.EU 3.789  

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                   6.093.421  

            40 TEKOČI ODHODKI     1.895.442  

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   385.542  

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        60.784  

  402 Izdatki za blago in storitve                   1.378.746  

  403 Plačila domačih obresti    31.090  

  409 Rezerve     39.280  

 41 TEKOČI TRANSFERI     1.204.073  

  410 Subvencije     26.580  

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  650.504  

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 174.263  

  413 Drugi tekoči domači transferi   352.126  

  414 Tekoči transferi v tujino    600  

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI      2.946.596  

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  2.946.596  

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI     47.309  

  431 Inv. transferi prav. in fizič. osebam, ki niso prorač. upor.    18.000  

                                     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 29.309  

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                    26.052  

          

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    2.Rebalans 2014 

 Skupina/Podskupina kontov      

          

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

 0  

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    0  

  750 Prejeta vračila danih posojil     

  751 Prodaja kapitalskih deležev       

  752 Kupnine iz naslova privatizacije    0  

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

     31.667  

  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  31.667  

  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.) 

 -31.667  

          

C. RAČUN FINANCIRANJA      1.Rebalans 2014 

Skupina/Podskupina kontov       

VII. ZADOLŽEVANJE (500)      70.000  

 50 ZADOLŽEVANJE      70.0000  

  500 Domače zadolževanje    70.000  
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)     191.258  

 55 ODPLAČILA DOLGA                  191.258  

  550 Odplačila domačega dolga     191.258  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -126.873  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      -121.258  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      -26.052  

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   

 9009 Splošni sklad za drugo     131.278,33  

 
V odloku o proračunu Občine Črna na Koroškem za 

leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8-2014 z 
dne 21.02.2014) se zadnji odstavek 8. člena spremeni 
tako da se glasi: 
»Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2014 
oblikujejo v višini 12.000 €. O porabi sredstev 
proračunske rezerve odloča župan, o porabi pisno 
poroča občinskemu svetu.« 

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 objavita na spletni strani Občine ČRNA NA 
KOROŠKEM.  

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01. 01. 2014 dalje. 
 
Številka: 410-003/2014-2 
Črna na Koroškem, 08-07-2014 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 
577. Sklep o imenovanju namestnika predsednika 

občinske volilne komisije 

 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(uradno prečiščeno ZLV- UPB3) ( Uradni list RS, št. 
94/2007, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta  Občine 
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 
101/07,79/2012) je občinski svet občine Črna na 
Koroškem  na 24. redni seji dne 8. 7. 2014 sprejel  
 

SKLEP 
O IMENOVANJU NAMESTNIKA PREDSEDNIKA 

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

 
I. 

Občinski svet Občine Črne na Koroškem za namestnika 
predsednika Občinske volilne komisije Občine Črna na 
Koroškem imenuje Darka Ilievskega, univerzitetnega 
diplomiranega pravnika, stanujočega na Mariborski cesti 
14, 2370 Dravograd. 

 
II. 

Namestnik predsednika občinske volilne komisije 
Občine Črna na Koroškem se imenuje za preostanek 
mandatnega obdobja 2010- 2014. 

 

III. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati  z dnem objave. 
 
Št.: 040-0003/2014-2 
Črna na Koroškem, 8.7.2014 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 
578. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Črna na 
Koroškem za volilno leto 2014 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 – ZVRK, 103/07 – 
ZpoIS-D, 11/11 – ZVRK-A in 98/13 – ZVRK-B) in 16. 
člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 10/06, 101/07 in 79/12) je občinski svet na 24. redni 
seji dne 8.7.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ČRNA 
NA KOROŠKEM ZA VOLILNO LETO 2014 

 
I 

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 
v Občini Črna na Koroškem. 
 

II 

Stroške volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.  

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga 
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki 
na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 
EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 

 
III 

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

IV 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so 
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 
10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
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Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve 
stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu. 

 
V 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na 
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
proračuna Občine Črna na Koroškem v roku 30 dni po 
predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu 
sodišču. 
 

VI 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenski občin. 
 
Št.: 040-0003/2014-1 
Črna na Koroškem, 8.7.2014 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 
579. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in 

varstva predšolsih otrok v vrtcu Črna na 
Koroškem in Žerjav za šolsko leto 2014/15, za 
obdobje od 1.9.2014 do 31.12.2014 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 
in 79/08), 4. in 9. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 35. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12) je Občinski 
svet Občine Črna na Koroškem na 24. redni seji dne 
8.7.2014 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VZGOJE IN 

VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU ČRNA 
NA KOROŠKEM IN ŽERJAV ZA ŠOLSKO LETO 

2014/15, ZA OBDOBJE OD 1.9.2014 DO 31.12.2014 
 

1. člen 

Cene programov, ki jih izvaja Vrtec Črna na Koroškem 
in Žerjav za obdobje od 1.9.2014 do 31.12.2014 znašajo 
mesečno na otroka: 

 I. starostno obdobje – celodnevni program  390,67 
€ 

 II. starostno obdobje – celodnevni program  348,03 
€. 

 I. starostna skupina – poldnevni program 332,07 €, 

 II. starostna skupina - poldnevni program 295,83 €, 
 

2. člen 

Dnevni strošek prehrane v ceni je 0,40 €  za malico in 
0,41 € za kosilo. 

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se 
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če 
starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete 
ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih 
živil z naslednjim dnem.  
 

3. člen 

Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni 
razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in 

premoženja na družinskega člana v razmerju do 
povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, 
kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano 
plačilo. 

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, 
plačajo polno ceno programa. 
 

4. člen 

Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v 
cenah programa iz 1. člena tega sklepa, znašajo 46,00 
€ mesečno na otroka. 

 
5. člen 

Vrtec mora v roku enega mesca po vključitvi (ali 
pridobitvi odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni 
program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za 
tega otroka obvestiti organ Občine Črna na Koroškem, 
pristojen za predšolsko vzgojo. 

 
6. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Črna na Koroškem 
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat 
letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za 
katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega 
proračuna. 

Starši uveljavljajo rezervacijo s pisno vlogo, ki jo 
predložijo v vrtec, najpozneje osem dni pred načrtovano 
odsotnostjo. 

Za uveljavljanje rezervacije za otroka, morajo imeti 
starši otrok poravnane finančne obveznosti do Vrtca 
Črna na Koroškem in Žerjav.  

Za rezervacijo starši plačajo 25 % od njihovega, z 
odločbo določenega, dohodkovnega razreda. 

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci 
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v 
poletnih mesecih ne potrebujejo varstva. 

To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z 
otrokom stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem 
in otroci obiskujejo vrtec v Črni in Žerjavu. 

Vrtec izda  sklep o rezervaciji, zoper katerega je 
možna pritožba na županjo občine. 
 

7. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Črna na Koroškem 
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, 
lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila zaradi 
zdravstvenih razlogov.  

Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca 
več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za 
dneve odsotnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo v 
skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno vlogo 
in zdravniškim potrdilom oz. drugim ustreznim 
zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo vrtcu 
najkasneje 5. dan po končano odsotnosti. Starši, ki 
uveljavljajo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni 
še do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve 
odsotnosti. 

Vrtec izda o znižanem plačilu sklep, zoper katerega je 
možna pritožba na županjo občine. 

 
8. člen 

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega 
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec 
staršem, zaračuna 7,00 € za vsako začetno uro. Vrtec 
to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega 



Št. 31/11.7.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1093  

 

 

odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa 
vrtca. 
 

9. člen 

Občina Črna na Koroškem bo za otroke, za katere je po 
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo 
celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki 
nastane zaradi dodatnih znižanj in rezervacij po tem 
sklepu. 
 

9. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.9.2014 dalje, preneha pa veljati Sklep o določitvi cen 
programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu 
Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2014 (Uradno 
glasilo slovenskih občin 55/2013). 
 
Št.:602-0003/2014-1  
Črna na Koroškem, dne  8.7.2014 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 

OBČINA DUPLEK 

 
580. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi spremembe in dopolnitve 
ureditvenega načrta za center v Spodnjem 
Dupleku v Občini Duplek 

 
Na podlagi 50., 60. in 98. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 
109/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 94. člena in 159. 
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in 30. člena Statuta občine 
Duplek (MUV Štajerske in Koroške regije, št. 17/07, 
15/10, 32/11) župan objavlja 
 

JAVNO NAZNANILO  
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

SPREMEMBE IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA 
NAČRTA ZA CENTER V SPODNJEM DUPLEKU V 

OBČINI DUPLEK 
 

1. 

Javno bo razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in 
dopolnitev ureditvenega načrta za center v Spodnjem 
Dupleku v občini Duplek, ki ga je pripravil UMARH 
d.o.o., Ulica 5. prekomorske 7, 2250 Ptuj, št. projekta 
30/13, junij 2014.   

 
2. 

Javna razgrnitev traja od 27.7.2014 do 28.8.2014.  
 

3. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v času uradnih ur v 
prostorih občine Duplek, Cesta 4. julija 106, Spodnji 
Duplek.  

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo izvedena v 
torek, 19.8.2014 ob 16. uri v prostorih občine Duplek 
(Glonarjeva dvorana), Cesta 4. julija 106, Spodnji 
Duplek.  

 
 

4.  

Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku se lahko 
podajo kot zapis v knjigo pripomb na kraju javne 
razgrnitve, pošljejo na naslov Občina Duplek, Cesta 4. 
julija 106, 2241 Spodnji Duplek ali na elektronski naslov: 
obcina.duplek@duplek.si (v rubriki zadeva je potrebno 
navesti: zbirni center) vse do konca javne razgrnitve.  

 
5.  

Ureditveno območje za zbirni center v občini Duplek 
predstavlja naslednje parcelne številke: 353/23, 354/11, 
354/20, 354/21, 354/25, 354/27, 254/9 in 254/10 vse 
k.o. Spodnji Duplek.  

Ta sklep se objavi na spletni strani občine Duplek, 
www.duplek.si, Uradnem glasilu slovenskih občin in 
oglasni deski občine.  
 
Številka:  
Datum: 11.7.2014 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 
 

581. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Gornjesavski muzej 
Jesenice 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, 
Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 
45/94 - Odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 
127/06 - ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 
4/10, 20/11, 100/11 - Odl. US in 111/13), 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),13. člena 
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006, 
102/2007, 34/2009, 10/2014), 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 
36/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/13), 97. 
člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) in 13. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 55/2007), sta Občinski svet občine 
Jesenice na 37. redni seji dne 19.6.2014 in Občinski 
svet občine Kranjska Gora na 34. redni seji dne 
11.6.2014 sprejela 

 
ODLOK 

O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ 

JESENICE 

 
1. člen 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej 
Jesenice (Ur. list RS št. 29/2011 – uradno prečiščeno 
besedilo, 26/2014 – v nadaljevanju Odlok) se dopolni 
tako, da se za 4. členom Odloka, doda nov 4. a člen, ki 
se glasi: 
»Zavod ima za dejavnost, ki se izvaja na območju 
posameznih občin, organizirane notranje organizacijske 
enote (NOE).  

Notranje organizacijske enote javnega zavoda 
Gornjesavski muzej Jesenice so:  

- NOE Jesenice,  
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- NOE Slovenski planinski muzej,  
- NOE Kranjska Gora.  

Notranja organizacijska enota ima ime, ki ga uporablja 
poleg imena zavoda. 

Notranja organizacijska enota Jesenice deluje na 
sedežu zavoda, notranji organizacijski enoti Slovenski 
planinski muzej in Kranjska Gora pa sta dislocirani.  

Status vseh treh enot je enak.  
NOE Slovenski planinski muzej in NOE Kranjska Gora 

delujeta na območju in v okviru občine Kranjska Gora. 
Notranja organizacijska enota ni samostojna pravna 

oseba in ne more samostojno nastopati v pravnem 
prometu.« 
 

2. člen 

Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni. 
 

3. člen 

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 007-16/2014 
Jesenice, dne 19.6.2014 
 
 Občina Jesenice 
 Tomaž Tom Mencinger, župan 
 
Številka:621-1/2014-23 
Kranjska Gora, dne 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 
582. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje občine Kranjska Gora 
(Uradno prečiščeno besedilo –PUP KG UPB 
3) 

 
Na podlagi določila 30. člena Statuta Občine Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 
36/2012, 49/2013) objavlja župan Občine Kranjska Gora 
naslednji  
 

POPRAVEK 
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 
ZA OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA (URADNO 

PREČIŠČENO BESEDILO –PUP KG UPB 3) 

 
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Kranjska Gora (uradno 
 prečiščeno besedilo - PUP KG – UPB3) se popravijo 
naslednje tehnične napake:  

 v 85.e členu se v (1) točki besedilo "10 stanovanj" 
zamenja z besedilom "9 apartmajev" 

 
Datum: 08.07.2014 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 

OBČINA MARKOVCI 
 

583. Sklep o ugotovitvi najmanjšega števila 
volivcev, ki lahko na rednih lokalnih volitvah 
v letu 2014 s podpisovanjem določijo listo 

kandidatov za volitve članov Občinskega 
sveta Občine Markovci in za župana Občine 
Markovci 

 
Na podlagi 41. člena v zvezi s 54. In 106. členom in 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija 
Občine Markovci na 1. seji, dne 8. 7. 2014, sprejela 
naslednji 
 

SKLEP  
O UGOTOVITVI NAJMANJŠEGA ŠTEVILA 

VOLIVCEV, KI LAHKO NA REDNIH LOKALNIH 
VOLITVAH V LETU 2014 S PODPISOVANJEM 
DOLOČIJO LISTO KANDIDATOV ZA VOLITVE 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE MARKOVCI 
IN ZA ŽUPANA OBČINE MARKOVCI 

 
1. 

Občinska volilna komisija Občine Markovci ugotavlja, da 
lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2014 najmanj 45 
volivcev Občine Markovci s podpisovanjem določi 
kandidaturo za župana Občine Markovci.  
 

2. 

Občinska volilna komisija Občine Markovci ugotavlja, da 
lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2014 najmanj 15 
volivcev posamezne  Volilne enote Občine Markovci s 
podpisovanjem določi listo kandidatov za volitve članov 
Občinskega sveta Občine Markovci. 
 

3. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 040-0006/2014 
Datum: 8. 7. 2014 
 
 Občinska volilna komisija Občine Markovci 
 Marjan Strelec, univ. dipl. pravnik, 

predsednik 
 

 
 

OBČINA NAZARJE 

 
584. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

sofinanciranju drugih interesnih skupin in 
njihovih programov v Občini Nazarje 

 
Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 
64/2011-UPB2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,51/10) in 
16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo 
Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011 – UPB1 in 11/12) je 
Občinski svet Občine Nazarje na svoji 32. redni seji, dne 
3. 7. 2014, sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA 
O SOFINANCIRANJU DRUGIH INTERESNIH SKUPIN 

IN NJIHOVIH PROGRAMOV V OBČINI NAZARJE  

 
1. člen 

V Pravilniku  o sofinanciranju drugih interesnih skupin in 
njihovih programov  v Občini Nazarje (UG SO, št. 7/13) 
se spremeni 20. člen in se glasi: 
 
MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA 
UPRAVIČENCEV 
Število točk (največ 35 točk) 
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a) Lociranost sedeža organizacije 
1. Sedež organizacije je v Občini Nazarje in njeni člani 
so tudi občani Občine Nazarje = 10 točk  
2. Sedež organizacije je izven Občine Nazarje, vendar 
ima včlanjene tudi občane Občine Nazarje =1 točka. 
 
b) Dejavnost organizacije 
1. Organizacija izvaja redno dejavnost (aktivnosti čez 
celo leto oziroma vsaj 9 mesecev) = 2 točki 
2. Organizacija izvaja občasno dejavnost (občasna 
aktivnost) = 1 točka 
 
c) Članstvo v organizaciji 
1. Organizacija ima včlanjenih do 20 % članov, ki so 
občani Občine Nazarje  = 1 točka 
2. Organizacija ima včlanjenih od 20% do 70% članov,  
ki so občani Občine Nazarje = 5 točk  
3. Organizacija ima včlanjenih 70% ali več članov,  ki so 
občani Občine Nazarje = 10 točk  
4. Organizacija ima včlanjenih nad 200 članov, ki so 
občani Občine Nazarje = 10 točk 
 
d) Izdaja glasila, časopisov, brošur ali drugih društvenih 
publikacij 
1. Izdaja društvenih publikacije skupno  do 2 različna  
izvoda letno = 1 točka 
2. Izdaja društvenih publikacij skupno  3  ali več 
različnih izvodov letno  = 3 točke. 
 

2. člen 

V 21. členu se spremeni točka d) 4. in se glasi: 
Program bo izveden na mednarodnem nivoju = 5 točk. 
 
Doda nov odstavek, ki se glasi: 
Merila za vrednotenje programov upravičencev pod 
točko b, c in d se izključujejo na način, da lahko 
upravičenec prejme točke le po eni od možnosti (b ali c 
ali d). 
 

3. člen 

Spremembe in dopolnitve  Pravilnika  o sofinanciranju 
drugih interesnih skupin in njihovih programov  v Občini 
Nazarje se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 032-0005/2010-  
Datum: 3. julij 2014 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
585. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

sofinanciranju programov na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Nazarje 

 
Na podlagi 1., 4. in 8. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture ( Uradni list RS, št. 
77/2007-UPB-1, 58/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter 7. in 
16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin št. 2/2011 in 11/2012) je 
Občinski svet občine Nazarje na svoji 32. redni seji, dne 
3. 7. 2014 sprejel naslednje 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV 

NA PODROČJU KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI 
NAZARJE 

  
 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Nazarje (UG SO, št.  
11/2013) se v 13. členu pri 11. točki doda: 
Sofinancira se največ deset prireditev  po posamezni 
alineji.  
 

2. člen 

V  14. členu se doda nov odstavek in se glasi: 
Sofinancira se največ deset prireditev  po posamezni 
alineji. 
 

3. člen 

Za 14. členom se doda nov 15. člen in se glasi: 
Z razpisom določeni znesek za sofinanciranje nakupa in 
vzdrževanje opreme za izvedbo programov se razdeli 
med posamezne izvajalce kulturnih dejavnosti 
proporcionalno, glede na vrednost investicije. 
Dosedanji 15. in 16. člen postaneta 16. in 17. člen.  

 
4. člen 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju kulturne dejavnosti v Občini 
Nazarje se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 032-0005/2010-32 
Datum: 3. julij 2014 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
586. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

sofinanciranju socialnih, humanitarnih in 
invalidskih organizacij iz proračuna Občine 
Nazarje 

 
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 
popr.,61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), 
Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 
98/2003, 61/2006-ZDru-1), Zakona o invalidskih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 108/2002, 61/2006-
ZDru-1), 21. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 
40/2012-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine  Nazarje 
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011- 
UPB 1 in 11/2012) je Občinski svet Občine Nazarje na 
svoji 32. redni seji, dne 3. 7. 2014, sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU SOCIALNIH, 

HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IZ 
PRORAČUNA OBČINE NAZARJE 

 
1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in 
invalidskih organizacij iz proračuna Občine Nazarje (UG 
SO, št. 7/13) se spremeni 21. člen in se glasi: 
 
MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI 
UPRAVIČENCEV 
Število točk - največ 55 točk . 
 
a) Lociranost sedeža organizacije  
1. Sedež organizacije je v Občini Nazarje = 10 točk  
2. Sedež organizacije je izven Občine  Nazarje, vendar 
ima včlanjene tudi občane Občine Nazarje = 1 točka 
b) Dejavnost organizacije 
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1. Organizacija izvaja redno dejavnost (aktivnosti čez 
celo leto oziroma vsaj 9 mesecev) = 2 točki 
2. Organizacija izvaja občasno dejavnost (občasna 
aktivnost)  = 1 točka. 
c) Status delovanja v javnem interesu 
1. Organizacija ima veljavno odločbo pristojnega 
državnega organa, da deluje v javnem interesu = 5 točk. 
d) Članstvo v organizaciji 
1. Organizacija ima včlanjenih do 20 % članov, ki so 
občani Občine Nazarje = 1 točka. 
2. Organizacija ima včlanjenih od 20% do 70% članov, 
ki so občani Občine Nazarje = 5 točk. 
3. Organizacija ima včlanjenih 70% ali več članov, ki so 
občani Občine Nazarje = 10 točk. 
4. Organizacija ima včlanjene tudi člane z motnjami v 
duševnem razvoju = 5 točk. 
5. Organizacija ima včlanjenih nad 200 članov, ki so 
občani Občine Nazarje = 10 točk 
e) Dejavnost organizacije obsega tudi obiskovanje 
svojih članov ali drugih občanov Občine Nazarje na 
domu 
1. Socialna pomoč (obiski, pogovori, svetovanja in 
drobne pozornosti) = 5 točk. 
2. Finančna pomoč (v obliki bonov, popustov, 
brezplačne opreme za spremljanje bolezenskih 
stanj,…)=5 točk. 
f) Izdaja glasila, časopisov, brošur ali drugih društvenih 
publikacij 
1.  Izdaja društvenih publikacije skupno do 2 različna 
izvoda letno-  = 1  točka.  
2. Izdaja društvenih publikacij skupno  3 ali več  
različnih izvodov letno = 3 točke. 
 

1. člen 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij iz 
proračuna Občine Nazarje se objavijo v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po 
objavi. 

 

Številka: 032-0005/2010-32  
Datum: 3. julij 2014 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
587. Sklep o stroških in delni povrnitvi stroškov 

volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Nazarje 

 

Na podlagi 23 in 28. člena Zakona o volilni in 

referendumski kampanji Uradni list RS, št. 41/07, 

103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13)   in 

16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, 

št. 2/2011 – UPB1 in 11/2012) je Občinski svet Občine 

Nazarje na svoji 32. redni seji, dne 3.7.2014 sprejel 

naslednji 

 
SKLEP 

O STROŠKIH IN DELNI POVRNITVI STROŠKOV 
VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V 

OBČINI NAZARJE 

 
1. člen 

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega 
sveta in župana v občini Nazarje. 
 

2. člen 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga 
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidate, ki 
na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 
EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 

3. člen 

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

4. člen 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so 
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 
10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas. 

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

 
5. člen 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na 
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
proračuna Občine Nazarje v roku 30 dni po predložitvi 
poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču. 
 

6. člen 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi  v Uradnem 
glasilu SO. 
 
Številka: 032-0005/2010-32  
Datum: 3. julij 2014 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 

OBČINA PREVALJE 
 

588. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih 
skupnosti na območju Občine Prevalje 

 

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) in 71. 
člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10, 12/13 
in 12/13) 
 

RAZPISUJEM 
REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE PREVALJE 

 

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Holmec, 
Leše in Šentanel se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 
2014. 

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014. 
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3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija 
Občine Prevalje. 

 
Št.: 049-0001/2014-19 
Prevalje, dne 10. julij 2014 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 

OBČINA ŠENČUR 
 
589. Razpis rednih volitev v svete krajevnih in 

vaških skupnosti na območju Občine Šenčur 
 

Na podlagi 111. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 
83/12) in 32. člena statuta Občine Šenčur (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 2/11),  župan Občine Šenčur  
 

RAZPISUJEM  
REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH IN VAŠKIH 

SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ŠENČUR 
 

1. 

Redne  volitve v svete Krajevnih skupnosti: Olševek, 
Šenčur, Trboje-Žerjavka, Visoko-Milje, Voglje, Voklo in v 
svete Vaških skupnosti: Luže, Prebačevo in Hotemaže 
se opravijo v nedeljo, dne 05. oktobra 2014. 
 

2. 

Za  dan razpisa volitev, s katerim  začno teči roki za 
volilna opravila, se šteje  21. julij 2014.  
 

3. 

Volitve vodi in izvede občinska volilna komisija Občine 
Šenčur. 
 
Šenčur, dne 07. 07.2014 
Štev. : 041-000/140-1 
 
 Občina Šenčur 
 Miro Kozelj, župan 
 

 
 

OBČINA VOJNIK 
 

590. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne 
skupnosti na območju Občine Vojnik 

 

Na podlagi 28., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) in na podlagi 10. Člena  
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/11) 
 

RAZPISUJEM 
REDNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK 

 
I. 

Redne volitve v Svete krajevnih skupnosti Frankolovo, 
Nova Cerkev in Vojnik, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 
2014. 
 

II. 

Roki za izvedbo volilnih opravil začnejo teči 21. julija 
2014. 
 

III. 

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija. 
 

IV. 

Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 041-0001/2014-7 
Vojnik, dne 04.07.2014 
 
 Občina Vojnik 
 Benedikt Podergajs, župan 
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OBČINA APAČE 

  Stran 
570. Odlok o določitvi volilnih enot za 

volitve članov Občinskega sveta 
Občine Apače 

1084 

571. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Apače 

1084 

572. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v 
Občini Apače 

1085 

 
OBČINA CERKVENJAK 

  Stran 
573. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Cerkvenjak za leto 2014 
1085 

574. Sklep o določitvi cene programov 
vrtca Cerkvenjak 

1087 

 
OBČINA CIRKULANE 

  Stran 
575. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Cirkulane za leto 2014 
1088 

 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

  Stran 
576. Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Črna na Koroškem 
za leto 2014 

1089 

577. Sklep o imenovanju namestnika 
predsednika občinske volilne komisije 

1091 

578. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini 
Črna na Koroškem za volilno leto 
2014 

1091 

579. Sklep o določitvi cen programov 
vzgoje in varstva predšolsih otrok v 
vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za 
šolsko leto 2014/15, za obdobje od 
1.9.2014 do 31.12.2014 

1092 

 
OBČINA DUPLEK 

  Stran 
580. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in 

javni obravnavi spremembe in 
dopolnitve ureditvenega načrta za 
center v Spodnjem Dupleku v Občini 
Duplek 

1093 

 
OBČINA KRANJSKA GORA 

  Stran 
581. Odlok o dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda 
Gornjesavski muzej Jesenice 

1093 

582. Popravek Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje 
občine Kranjska Gora (Uradno 
prečiščeno besedilo –PUP KG UPB 3) 

1094 

 
OBČINA MARKOVCI 

  Stran 
583. Sklep o ugotovitvi najmanjšega števila 

volivcev, ki lahko na rednih lokalnih 
volitvah v letu 2014 s podpisovanjem 
določijo listo kandidatov za volitve 
članov Občinskega sveta Občine 
Markovci in za župana Občine 
Markovci 

1094 

 
OBČINA NAZARJE 

  Stran 
584. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

sofinanciranju drugih interesnih 
1094 

skupin in njihovih programov v Občini 
Nazarje 

585. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Nazarje 

1095 

586. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju socialnih, humanitarnih 
in invalidskih organizacij iz proračuna 
Občine Nazarje 

1095 

587. Sklep o stroških in delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Nazarje 

1096 

 
OBČINA PREVALJE 

  Stran 
588. Razpis rednih volitev članov svetov 

krajevnih skupnosti na območju 
Občine Prevalje 

1096 

 
OBČINA ŠENČUR 

  Stran 
589. Razpis rednih volitev v svete krajevnih 

in vaških skupnosti na območju 
Občine Šenčur 

1097 

 
OBČINA VOJNIK 

  Stran 
590. Razpis rednih volitev članov sveta 

krajevne skupnosti na območju 
Občine Vojnik 

1097 
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