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OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM  

 
560. Zaključni račun proračuna Občine Črna na 

Koroškem za leto 2018 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črna na 
Koroškem je občinski svet na 4. seji, dne 24.4.2019 
sprejel 

 
ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA 
LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine ČRNA NA 
KOROŠKEM za leto 2018. 
 

 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za 
leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in 
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v 
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črna na 
Koroškem za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan 
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o 
njihovi realizaciji v tem letu.  
 
Višina splošnega dela zaključnega računa proračuna 
za leto 2018 in struktura posebnega dela zaključnega 
računa proračuna 2018 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna se na ravni 
podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 

 
  v € 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
Skupina/Podskupina kontov Zaključni račun Proračuna 

za  leto 2018 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.197.342 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.426.128 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.868.584 
     700 Davki na dohodek in dobiček 2.246.618 
     703 Davki na premoženje 464.264 
     704 Domači davki na blago in storitve 153.780 
     706 Drugi davki in prispevki 3.922 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 557.544 
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 240.285 
     711 Takse in pristojbine 2.333 
     712 Globe in druge denarne kazni 2.795 
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 306.316 
     714 Drugi nedavčni prihodki 5.815 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 67.637 
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 64.405 
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 3.232 
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73 DONACIJE 10.750 
     730 Prejete donacije  iz domačih virov 10.750 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.692.827 
     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.612.135 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav  80.692 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.129.701 
40 TEKOČI ODHODKI 1.818.338 
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 278.057 
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.615 
     402 Izdatki za blago in storitve 1.391.463 
     403 Plačila domačih obresti 8.734 
     409 Rezerve 92.469 
41 TEKOČI TRANSFERI 1.166.150 
    410 Subvencije 13.545 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 646.862 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 148.971 
    413 Drugi tekoči domači transferi 351.772 
    414 Tekoči transferi v tujino 5.000 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.110.050 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.110.050 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.163 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 14.250 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.913 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 67.641 
III/1. PRIMARMI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.7102)-(II.403-404) 76.375 
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 441.641 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 Skupina/Podskupina kontov 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

  
  
                                                                                                                        

0 
      750 Prejeta vračila danih posojil 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina kontov 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 

  
  

196.843 
     500 Domače zadolževanje 196.843 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 203.105 
      550 Odplačilo domačega dolga 203.105 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 61.380 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -6.262 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -67.641 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2017 184.005 

 
3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za 
leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
splošni in posebni del proračuna se objavita skupaj z 
obrazložitvami na spletni strani Občine Črna na 
Koroškem. 
 
Številka:450-0001/2019 
Datum: 24.4.2019 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 Romana Lesjak, županja 

 
 

 
561. Odlok št. 2 o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina in o koncesijskem 
aktu za podelitev koncesije v Občini Črna na 
Koroškem 

 
Na podlagi 216. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/2014 in 81/2015), 3. in 7. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 in 127/06-ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), 6. člena Odloka o občinskih gospodarskih 
javnih službah v Občini Črna na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) in 17. člena Statuta 
Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin  št. 12/2017, 59/2017), je Občinski svet Občine 
Črna na Koroškem na 4. redni seji,  dne 24.4.2019 
sprejel 
 

ODLOK 
ŠT. 2 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE DEJAVNOST OPERATERJA 

DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA ZEMELJSKEGA 
PLINA IN O KONCESIJSKEM AKTU ZA PODELITEV 

KONCESIJE V OBČINI 
ČRNA NA KOROŠKEM 

 
1. člen 

V  Odloku o  načinu izvajanja gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina in o koncesijskem aktu za podelitev 
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koncesije v Občini Črna na Koroškem se doda 5.a člen, 
tako da se glasi: 

(koncesijska dajatev) 
Koncesionar je dolžan plačati koncedentu koncesijsko 
dajatev. Višina in način plačila sta določena v koncesijski 
pogodbi. 
 

2. člen 
Vsa ostala določila Odloka o  načinu izvajanja 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina in o 
koncesijskem aktu za podelitev koncesije v Občini Črna 
na Koroškem ostanejo nespremenjena. 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 360-0003/2017-6 
Datum: 24.4. 2019 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 Romana Lesjak, županja 

 
 

 
562. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja »IP 3 Žerjav« 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, 109/12, 35/13 Sklep US in 76/14 Odločba 
US) ter 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Ur. 
list RS, št. 10/2006, 101/2007 in 79/2012) je Občinski 
svet Občine Črna na Koroškem na 4. redni seji dne 
24.4.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 
ZA DEL OBMOČJA »IP 3 ŽERJAV« 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(podlaga in predmet odloka) 

S tem odlokom se na podlagi prostorskih sestavin 
planskih dokumentov Občine Črna na Koroškem 
(Dolgoročni razvojni načrt občine Ravne na Koroškem, 
od leta 1986-2000, MUV št. 20/86, 17/89 in 18/90; 
Družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdobje 
1986-1990, MUV št. 20/86, 13/87 in 17/89; Odlok o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Ravne na Koroškem za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 
1990 in srednjeročnega družbenega plana občine Ravne 
na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za 
območje občine Črna na Koroškem za posamezna 
poselitvena območja (razširitev ureditvenih območij in 
nova ureditvena območja), Ur. list RS, št. 78/2001; Odlok 
o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega 
plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 
1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 
2001, ter srednjeročnega družbenega plana Občine 
Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 
1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za 
območje Občine Črna na Koroškem za posamezno 
poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), Ur. list 
RS, št. 29/2003, 44/2003-popr., Odlok o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, 
Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor 
med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-
Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z 
družbenim planom občine Ravne na Koroškem za 
obdobje 1986-1999 in območje Stražišče – Breznica, za 
katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena 
izdelava PIA, MUV št. 20/86 in 9/93, Ur. list RS št. 
121/2004, 29/2003 in 44/2003 – popr. – PUP št. 5 za 
matični okoliš Črna (13. člen Odloka) sprejme občinski 
podrobni prostorski načrt za del območja  »IP 3 Žerjav« 
(v nadaljevanju: OPPN). 
 

2. člen 
(sestavni deli OPPN) 

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge. 
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje: 
• splošne določbe, 
• območje OPPN, 
• opis prostorskih ureditev; 
• rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in 

usmeritve za projektiranje in gradnjo, 
• zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, 

• rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje 
narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno 
rabo naravnih dobrin, 

• rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom, 

• načrt parcelacije, 
• etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter druge 

pogoje in zahteve za izvajanje OPPN, 
• velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 

oblikovalskih in tehničnih rešitev, 
• prehodne in končne določbe. 

(3) Grafični del OPPN obsega: 
• Izsek iz kartografskega dela veljavnega planskega 

prostorskega akta občine; merilo 1:5000, 
• List 1: Območje občinskega podrobnega 

prostorskega načrta s prikazom na digitalnem orto-
foto posnetku; merilo 1:2000, 

• List 2: Območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem, gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro; merilo 1:1000, 

• List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v 
prostor - ureditvena situacija; merilo 1:1000, 

• List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v 
prostor – prerezi; merilo 1:1000, 

• List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 
1:1000, 

• List 5: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji, ureditev potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom; merilo 1:1000, 

• List 6: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin; 
merilo 1:1000. 

(4) Priloge OPPN so: 
• Sklep o začetku priprave OPPN za del območja IP3 

v naselju Žerjav, 
• Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta, 
• Prikaz stanja prostora, 
• Strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta (elaborat »Okoljsko poročilo 
2014«, izdelovalec TAB d.d., Mežica; IDP 
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»Urbanistične zasnove dela industrijske cone IP 3 
Žerjav«, izdelovalec PIN - Igor Fujs s.p., Ravne na 
Koroškem, št. načrta 31/14-0 z dne julij 2016; 
elaborat »Hidrološko hidravlična presoja vodnega 
režima za novogradnjo mostu na reki Meži«, 
izdelovalec HIGRA d.o.o., Maribor, št. presoje 
1085/16 z dne november 2016; IDZ »Prometna 
ureditev območja OPPN - IP 3 v Žerjavu«, 
izdelovalec MBI d.o.o., Slovenj Gradec, št. načrta 
26-2016 z dne 17.11.2016; elaborat »Prometna 
analiza – OPPN za del območja IP 3 v naselju 
Žerjav, križišče na cesti R2-425, odsek 1265 
Poljana-Šentvid v km 8,685 v Žerjavu«, izdelovalec 
MBI d.o.o., Slovenj Gradec, št. načrta 10-2017 z 
dne 17.02.2017); PGD »Izpust iz tehnološke čistilne 
naprave TČN 2 – TAB Žerjav«, izdelovalec PIN - 
Igor Fujs s.p., Ravne na Koroškem, št. projekta 
07/17 z dne marec 2017), 

• Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
• Odločba MKO, da je v postopku priprave in 

sprejemanja OPPN za območje treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, okoljsko poročilo 
in mnenje o ustreznosti, 

• Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, 
• Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca. 

 
3. člen 
(izrazi) 

(1) Gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki 
predstavlja eno oziroma več celih zemljiških parcel, ki že 
ali še bodo služile objektu. 
(2) Osnovni kubus stavbe je dominantni, največji del 
stavbe. 
(3) Ostali izrazi so skladni z veljavnimi predpisi s 
področja urejanja prostora in gradnje objektov. 
 
II. Območje OPPN 
 

4. člen 
(obseg območja) 

(1) Območje meri okvirno 1,54 ha in leži na pretežno 
ravnem terenu. Na jugu je območje omejeno s cesto do 
kamnoloma in posredno objektom podjetja TAB (hala 
formacije), na zahodu pa z nasipom zgrajenim za potrebe 
delovanja bivšega rudnika. Na severu in vzhodu je 
območje omejeno s prometnicama in posredno s 
stanovanjskimi objekti, kljub namenski rabi industrije. 
(2) Meja območja OPPN je določena v grafičnem delu 
OPPN. 
 

5. člen 
(urejevalne enote) 

(1) Območje OPPN je razdeljeno na urejevalne enote, 
kot sledi: 
• Ue1: območje javnih cest in interventnih poti, 
• Ue2: območje robnih zelenih površin, 
• Ue3: območje internih dostopnih cest, 
• Ue4: območje manipulativnih površin, 
• Ue5: območje novih gradenj za proizvodnjo 

skladiščih prostorov in industrijske čistilne naprave, 
vključno s pomožnimi objekti. 

(2) Urejevalne enote so natančno locirane in prikazane v 
grafičnem delu OPPN na listu številka 2. 
 
III. Opis prostorskih ureditev 
 

6 člen 
(dejavnosti) 

(1) Območje je po namenski rabi v celoti opredeljeno kot 

površina za industrijo (proizvodnjo skladiščni prostori in 
industrijska čistilna naprava). 
 

7. člen 
(funkcije območja) 

(1) Predmet prostorskega načrtovanja s tem OPPN je 
gradnja skladiščnih objektov in industrijske čistilne 
naprave,vključno s pomožnimi objekti ter pripadajočih 
zunanjih in infrastrukturnih ureditev. 
(2) Dostop do območja je preko obstoječega 
proizvodnega kompleksa TAB Tovarna akumulatorskih 
baterij d.d. na jugozahodnem delu OPPN. 
(3) Javne ceste so zajete v Ue1. Omrežje javnih cest se 
dogradi. 
(4) Robna enota Ue2 ostaja nepozidana. 
(5) Na območju Ue3 se dogradi omrežje internih 
dostopnih cest. 
(6) Ue4 predstavlja območje manipulativnih površin. 
(7) Območje urejevalne enote Ue5 se nameni izgradnji 
proizvodno skladiščnih prostorov in industrijske čistilne 
naprave, vključno s pomožnimi objekti, ki lahko služi tudi 
obstoječemu proizvodnemu kompleksu. 
 

8. člen 
(posegi izven OPPN) 

(1) Posegi izven območja OPPN so dovoljeni za potrebe 
izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske 
javne infrastrukture, za potrebe priključevanja objektov, ki 
so znotraj območja OPPN ter ureditev prometnih in 
interventnih poti, vključno z novim mostom. Posegi so 
dovoljeni s soglasjem upravljavca posamezne 
infrastrukture in so prikazani v grafičnem delu OPPN. 
 

9. člen 
(razmestitev javnih in drugih skupnih površin) 

(1) Javne površine v območju OPPN so površine javnih 
cest, površina za vzdrževanje reke Meže in interventne 
površine. 
(2) Razmejitev javnih površin je prikazana v grafičnem 
delu OPPN na listu številka 6. 
(3) Druge skupne površine, ki lahko služijo tudi 
obstoječemu proizvodnemu kompleksu, so površine 
znotraj Ue5 (industrijska čistilna naprava s pomožnimi 
objekti) in Ue3 (interne dostopne ceste). 
 

10. člen 
(vrste objektov in dovoljenih gradenj) 

(1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov 
je v ureditvenem območju OPPN dovoljena gradnja 
sledečih zahtevnih in manj zahtevnih objektov: 
• 125 - industrijske stavbe in skladišča, 
• 1220 - poslovne in upravne stavbe, če služijo 

osnovni dejavnosti, 
• 21120 - lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane 

ceste s pripadajočimi ureditvami, 
• 214 - mostovi, viadukti, predori in podhodi, 
• 222 - lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) 

elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) 
komunikacijska omrežja, 

• 23020 - elektrarne in drugi energetski objekti, 
• 24205 - drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso 

uvrščeni drugje - samo oporni zidovi, škarpe, 
ograje, 

• oziroma drugih potrebnih objektov, če se za to 
pokaže potreba in se jih da umestiti na območja 
predvidena za gradnjo pod drugimi pogoji tega 
odloka. Takšni objekti ne smejo imeti večjega vpliva 
na okolje, kot objekti, ki so v območju že dovoljeni. 

(2) V ureditvenem območju OPPN so: 
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• dovoljene gradnje nezahtevnih in enostavnih 
objektov, ki služijo s tem OPPN dovoljenim 
dejavnostim na gradbenih parcelah oziroma teh 
dejavnosti ne ovirajo, 

• dovoljene gradnje prefabrikatov na lastni gradbeni 
parceli, 

• dovoljene gradnje naprav za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije, 

(3) V ureditvenem območju OPPN so v skladu z določili 
tega odloka dovoljene: 
• gradnje novih objektov, 
• odstranitve objektov, 
• krajinsko urejanje površin. 

 
11. člen 

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 
območji) 

(1) Po vzhodnem robu preko območja OPPN poteka 
javna pot (JP 552721 Cesta Žerjav 2 – smer Sokolski). 
Prometnica se v celoti ohranja in se za potrebe OPPN 
vanjo ne posega. 
(2) Območje OPPN na zahodni strani meji na vodotok 1. 
reda (reka Meža). Obstoječ visokovodni zid ob desnem 
bregu reke Meže se v dolžini cca. 108 m rekonstruira, 
obstoječ visokovodni nasip v severnem delu pa se 
ohrani. 
(3) Območje OPPN na severovzhodnem in 
jugovzhodnem delu meji na obstoječo stanovanjsko 
pozidavo. Na omenjenih robovih se vzpostavi zeleni 
vegetacijski pas okvirne širine 7 m in višine do 10 m. 
(4) Območje OPPN na južnem robu meji na obstoječ 
proizvodni kompleks podjetja TAB d.o.o. (objekt 
formacije) na katerega se smiselno naveže oziroma 
vzpostavi medsebojna povezava za potrebe internega 
transporta (nadzemno ali podzemno). Uredi se nov 
dostop do obstoječe transformatorske postaje, ki leži 
južno od območja OPPN. 
(5) Dostop do območja OPPN se zagotavlja preko 
obstoječega proizvodnega kompleksa TAB Tovarna 
akumulatorskih baterij d.d. na jugozahodnem delu. Za 
potrebe napajanja območja OPPN se zgradi nov most, ki 
je prostorsko umeščen na podlagi projektov Hidrološko 
hidravlična presoja vodnega režima – novogradnja mostu 
na reki Meži (Higra d.o.o., november 2016) in Prometna 
ureditev območja OPPN - IP3 v Žerjavu (MBI d.o.o., 
17.11.2016).  
(6) V urejevalni enoti Ue5 ureditvenega območja OPPN 
je dopustno umeščanje industrijske čistilne naprave, 
vključno s pomožnimi objekti, katera lahko služi tudi 
obstoječi industrijski coni, s čimer se zmanjšuje vpliv na 
okolje oziroma izboljšuje stanje. 
(7) Preko urejevalne enote Ue3 (interne dostopne ceste) 
območja OPPN se ohranja oziroma zagotavlja dostop do 
kamnoloma, ki se nahaja jugovzhodno od območja 
OPPN. 
(8) Območje vedutno ni izpostavljeno. 
 
IV. Rešitve načrtovanih objektov in površin ter 

pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 
 

12. člen 
(oblikovanje območja) 

(1) Pri umeščanju stavb je potrebno upoštevati 
gradbene meje, določene v grafičnem delu OPPN. 
(2) Zunanje površine je potrebno oblikovati skladno 
namenu, brez grajenih ovir. Potrebno je oblikovati robove 
ureditvenega območja OPPN s priključki na obstoječe 
omrežje javnih cest. Urbana oprema naj bo oblikovana 
enotno. 
 

 

13. člen 
(skupni pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo - merila in pogoji za umeščanje in 
načrtovanje objektov) 

(1) Parcelacija oziroma gradbene parcele so prikazane v 
grafičnem delu OPPN na listu številka 6. 
(2) Lega stavb na gradbenih parcelah je regulirana z 
gradbenimi mejami v državnem koordinatnem sistemu. 
Gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma 
načrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jo 
dotikajo. Gradbene meje so prikazane na listu številka 
3.1. 
(3) Stavbe morajo biti orientirane tako, da so stranice 
osnovnih kubusov stavb vzporedne s pripadajočimi 
gradbenimi mejami, razen če drugačno orientacijo 
zahteva proizvodni proces. Določilo ne velja za dele 
urejevalnih enot, kjer gradbene meje nimajo pravilne 
geometrijske oblike (med seboj niso pravokotne). 
(4) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, 
da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarno-varstveni, 
sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in 
raba objektov v okviru gradbene parcele objekta. 
(5) Najbolj izpostavljen del novega objekta (nad in pod 
terenom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen: 
• pri zahtevnih in manj zahtevnih objektih najmanj 5 

m, če gre za stavbe in tiste gradbeno inženirske 
objekte, ki niso del omrežij gospodarske javne 
infrastrukture; 

• pri nezahtevnih in enostavnih objektih najmanj 1,5 
m, če gre za stavbe, pri ostalih nezahtevnih in 
enostavnih objektih pa 0,5 metra. 

(6) Ograje na gradbeni parceli morajo biti na strani, ki 
meji na javno površino, umaknjene najmanj 1,0 m v 
parcelo. Ostale ograje so lahko postavljene na parcelno 
mejo, če oba lastnika s tem soglašata. Če lastnika ne 
soglašata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča 
oddaljena najmanj 0,5 m. 
(7) Varnostna ograja napram reki Meži mora biti 
demontažna.  
(8) Podporni zidovi so lahko grajeni do parcelne meje, 
pri čemer se z gradnjo ne sme posegati na sosednje 
zemljišče. 
(9) Navedeni odmiki ne veljajo za gradnjo gospodarske 
javne infrastrukture in priključkov nanjo. Odmiki teh 
objektov od sosednjega zemljišča ter vplivi gradnje na 
sosednje zemljišče morajo biti opredeljeni in obrazloženi 
v projektni dokumentaciji. 
 

14. člen 
(skupni pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo - merila in pogoji za načrtovanje in 
oblikovanje objektov) 

(1) Z oblikovanjem fasad stavb ob javnih cestah naj se 
zagotavlja kakovosten izgled območja. Oblikovanje in 
horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje 
fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo 
enostavno in poenoteno. 
(2) Maksimalna višina zahtevnih in manj zahtevnih stavb 
je 12 m. Maksimalna višina industrijske čistilne naprave 
je 6 m. 
(3) Podkletitev objektov je dovoljena. 
(4) Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je 
razmerje med zazidano površino in celotno površino 
gradbene parcele. Največji dovoljeni faktor zazidanosti je 
0,8. 
(5) Delež zelenih površin (DZP) v območju je delež 
gradbene parcele, namenjene zelenim in drugim 
ureditvam, ki ne služijo prometnim površinam oziroma 
komunalnim funkcionalnim površinam objekta. Najmanjši 
dovoljeni faktor zelenih površin je 0,2. 
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(6) Kote zunanjih ureditev in uvoznih priključkov, kakor 
tudi vhodi v objekte, morajo biti prilagojeni niveletam 
dostopnih cest. 
(7) Enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, 
umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi 
oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza 
prostora in v prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve 
obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne 
odstopajo od že zgrajenih objektov oziroma naj sledijo 
kvalitetnim lastnostim zgrajenih objektov. 
 

15. člen 
(skupni pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo - usmeritve in pogoji za parkiranje, 
interventne in manipulativne površine) 

(1) Potrebne manipulativne in interventne površine se 
zagotavlja na območju urejevalne enote Ue1, Ue3 in 
Ue5. 
(2) Parkiranje za zaposlene in obiskovalce mora biti 
zagotovljeno v sklopu obstoječega proizvodnega 
kompleksa podjetja TAB d.o.o.. Na območju OPPN se ne 
zagotavlja nobenih parkirnih površin za predvideno ali 
obstoječo dejavnost. Parkiranje na površinah javnih cest 
ni dovoljeno. 
(3) Pri določanju minimalnega števila parkirnih mest je 
potrebno upoštevati določila nadrejenega občinskega 
prostorskega akta Občine Črna na Koroškem. 
(4) Povozne površine morajo biti v asfaltni izvedbi. 
Elementi cest in izbrana konstrukcija morajo zagotavljati 
dovoz interventnih vozil, vozil za odvoz komunalnih 
odpadkov in vozil zimske službe. 
 

16. člen 
(skupni pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo - usmeritve za ureditev okolice objektov) 
Pri urejanju okolice stavbe oz. gradbene parcele veljajo 
naslednji pogoji: 
• morebitne manjše nivojske razlike se uredijo s 

primernimi višinskimi premostitvami (klančinami, 
zidci, škarpami, ipd.), ki pa ne smejo predstavljati 
grajene ovire v sistemu komunikacijskih površin; 

• večje nivojske razlike se ureja s podpornimi zidovi; 
• ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni 

enoti naj bodo oblikovno skladne; 
• zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi 

avtohtone vegetacije; 
• vzdolž javnih poti naj se, kjer je to mogoče, znotraj 

gradbenih parcel objektov zasaja visokodebelna 
drevesa. 

 
17. člen 

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v 
urejevalni enoti Ue1) 

(1) Urejevalna enota Ue1 predstavlja površine obstoječe 
javne ceste (JP 552721) in služi javnemu prometu. 
(2) Cesta ohranja obstoječ prečni profil. 
(3) V urejevalni enoti so dovoljeni posegi za potrebe 
izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske 
infrastrukture, ureditev prometnih in interventnih poti, 
rušitev obstoječe nestanovanjske stavbe ter ureditev 
zelenih površin. 
 

18. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v 

urejevalni enoti Ue2) 
V urejevalni enoti Ue2 se smejo izvajati le gradnje in 
ureditve za potrebe gospodarske infrastrukture, ureditve 
zelenih površin ter rušitev obstoječe nestanovanjske 
stavbe. 
 

 

19. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v 

urejevalni enoti Ue3) 
(1) Urejevalna enota Ue3 predstavlja območje internih 
dostopnih cest. 
(2) V urejevalni enoti so dovoljeni posegi za potrebe 
izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske 
infrastrukture, ureditev prometnih in interventnih poti ter 
ureditev zelenih površin. 
(3) V urejevalni enoti je tudi površina za vzdrževanje 
reke Meže. 
 

20. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v 

urejevalni enoti Ue4) 
(1) Urejevalna enota Ue4 predstavlja območje 
manipulativnih površin. 
(2) V urejevalni enoti se smejo izvajati le gradnje in 
ureditve za potrebe gospodarske infrastrukture ter 
ureditve zelenih površin. 
(3) Število in lokacija dostopov na gradbene parcele 
obstoječega jugozahodno ležečega območja se lahko 
prilagaja potrebam. 
 

21. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v 

urejevalni enoti Ue5) 
(1) Urejevalna enota Ue5 je namenjena gradnji vseh vrst 
objektov, predvidenih z OPPN. 
(2) Ob severovzhodnem in jugovzhodnem robu 
urejevalne enote je obvezna vzpostavitev zelenega 
vegetacijskega pasu okvirne širine 7 m in višino 
vegetacije do 10 m, v času njene optimalne starosti. 
Obstoječe drevesne in grmovne vrste na tem območju se 
lahko vključi v zasnovo zelenega pasu. Rastlinska 
bariera naj bo sestavljena iz gostejšega in zimzelenega 
tipa vegetacije do višine 2 m, višje pa lahko segajo debla 
posameznih dreves. 
(3) Dostop na gradbeno parcelo je iz interne dostopne 
ceste (Ue3). Število in lokacija dostopov se lahko 
prilagaja potrebam. 
(4) Obstoječa nestanovanjska stavba na parceli številka 
85 k.o. Žerjav se odstrani. 
(5) V urejevalni enoti je tudi površina za vzdrževanje 
reke Meže. 
 
V. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
22. člen 

(splošna določila) 
(1) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega 
omrežja gospodarske javne infrastrukture je prikazan v 
grafičnem delu OPPN na listu številka 4. 
(2) Zahtevne in manj zahtevne objekte je potrebno 
priključiti na komunalno opremo, ki zagotavlja minimalno 
komunalno oskrbo. 
(3) Enostavni in nezahtevni objekti (razen objekti 
gospodarske infrastrukture) ne smejo imeti samostojnih 
priključkov na objekte in omrežja gospodarske javne 
infrastrukture. 
(4) Prefabrikat, ki se gradi na lastni gradbeni parceli, je 
lahko samostojno priključen na objekte in omrežja 
gospodarske infrastrukture. 
 

23. člen 
(ceste) 

(1) Območje se napaja z regionalne ceste RII številka 
425, odsek 1265 Poljana – Šentvid preko obstoječih 
križišč v km 8,535 in v km 8,685. Neposreden dostop do 
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območja OPPN je zagotovljen preko interne ceste 
obstoječega proizvodnega kompleksa TAB Tovarna 
akumulatorskih baterij d.d. in novega mostu preko reke 
Meže na jugozahodnem delu območja OPPN. 
(2) Priključevanje območja na širšo prometno mrežo, 
preko obstoječih križišč na regionalni cesti RII številka 
425, odsek 1265 Poljana – Šentvid, se izvede v skladu z 
elaboratom »Prometna analiza – OPPN za del območja 
IP 3 v naselju Žerjav, križišče na cesti R2-425, odsek 
1265 Poljana-Šentvid v km 8,685 v Žerjavu«, št. načrta 
10-2017, Slovenj Gradec, 17.02.2017, izdelovalec MBI 
d.o.o., Slovenj Gradec. 
(3) Za potrebe prometnega priključevanja in prometnih 
ureditev se na jugozahodnem delu, izven območja 
OPPN, v skladu s strokovno podlago IDZ »Prometna 
ureditev območja OPPN - IP 3 v Žerjavu«, št. načrta 26-
2016, Slovenj Gradec, 17.11.2016, izdelovalec MBI 
d.o.o., Slovenj Gradec, zgradi nov most preko reke 
Meže. Obstoječi leseni most se odstrani. 
(4) Za potrebe prometnega priključevanja in prometnih 
ureditev na območju OPPN in sosednjih območij se 
ohranijo oziroma zgradijo naslednji cestni odseki: 
• v Ue1 se ohrani obstoječ odsek javne poti JP 

552721 Cesta Žerjav 2 (smer Sokolski); 
• v Ue3 se zgradi odsek interne ceste od novo 

predvidenega mosta preko reke Meže na zahodu 
do obstoječe ceste v kamnolom na vzhodu. Z 
odcepom iz omenjenega odseka se zgradi tudi 
odsek nove dostopne ceste do obstoječe 
transformatorske postaje, ki leži južno od območja 
OPPN. 

(5) Obstoječa javna pot v sklopu Ue1 (JP 552721) je 
dvosmerna, z obstoječim prečnim profilom. 
(6) Interna cesta v sklopu Ue3 je dvosmerna, z voznima 
pasovoma 2 x 3,25 m. 
 

24. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Na območju OPPN ni obstoječih elektroenergetskih 
vodov in naprav. 
(2) Za napajanje ureditvenega območja OPPN z 
električno energijo se koristi obstoječ priključek 
industrijske cone »TAB Žerjav« (RTP Žerjav, obstoječe 
merilno mesto št. 2-9629, obstoječa priključna moč 6,5 
MW). 
(3) S širitvijo družbe TAB d.d. na območju OPPN bo 
prišlo do predvidenega povečanja odjemne moči za 300 
kW. Povečanje obstoječe priključne moči zaradi tehničnih 
omejitev trenutno ni možno. Omogoča pa se koriščenje 
povečane priključne moči in sicer v smislu izrednega 
obratovalnega stanja (skladno z zapisnikom sestanka z 
dne 19.10.2016, tema: Energetska oskrba Skupine 
Energija RM in dopisom Elektro Celje d.d., tema: 
Zagotavljanje priključne moči, št. RA C/246366/2016 z 
dne 4.11.2016). 
(4) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju 
OPPN je potrebno upoštevati veljavne tipizacije 
distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in 
standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno 
obdelana v posebni mapi. 
(5) Dopustna so odstopanja od v grafičnem delu OPPN 
(list 4) predvidenih potekov tras in naprav 
elektroenergetske infrastrukture, če so pridobljene 
rešitve, ki so primernejše s tehničnega vidika in njihove 
prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti 
usklajena z upravljavcem distribucijskega omrežja. 
(6) Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod 
povoznimi površinami oziroma bodo križali komunalne 
vode, se uvlečejo v njim namenjeno kabelsko 
kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij. 

25. člen 
(plinovodno omrežje) 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN ni obstoječega 
plinovodnega omrežja. 
(2) Za potrebe novih ureditev na območju OPPN se 
lahko dogradi distribucijsko plinovodno omrežje znotraj 
teles internih cest in manipulativnih površin, kot je 
prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4, oziroma v 
skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca 
urejanja prostora. 
 

26. člen 
(javna razsvetljava) 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN se v sklopu 
Ue1, vzdolž JP 552721 Cesta Žerjav 2, nahaja obstoječe 
omrežje javne razsvetljave. 
(2) Javna razsvetljava se napaja iz nizkonapetostnega 
voda, ki je voden v ali tik ob cestnem koridorju. 
(3) V ureditvenem območju se lahko omrežje javne 
razsvetljave dogradi. 
(4) Predvidi se uporaba modernih svetlobnih teles in 
napajanja, reguliranega preko sistema, ki dopušča 
večstopenjsko intenzivnost osvetlitve, kar omogoča 
prihranke pri porabi električne energije in pripomore k 
minimalnemu svetlobnemu onesnaževanju okolja. Višino 
drogov za svetilke določi projektant cestne razsvetljave 
glede na zahtevane svetlobno tehnične razmere skladno 
s standardom SIST EN 13201. 
(5) Potrebno je upoštevati tipizacijo opreme za območje 
občine Črna na Koroškem. 
 

27. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN se nahaja 
obstoječe podzemno in nadzemno telekomunikacijsko 
omrežje Telekoma Slovenije s priključki na obstoječe 
objekte, ki ležijo vzhodno od območja OPPN. 
(2) Obstoječ podzemni optični komunikacijski vod, ki 
prečka območje OPPN v smeri vzhod-zahod in je voden 
v rudniškem rovu na globini cca. 30 m, se ohrani. 
(3) Obstoječe nadzemno (prostozračno) omrežje se 
prestavi v površine urejevalne enote Ue1. 
(4) V ureditvenem območju se lahko za potrebe novih 
ureditev dogradi telekomunikacijsko omrežje z navezavo 
na obstoječo kabelsko kanalizacijo, ki se nahaja zahodno 
od območja OPPN ob regionalni cesti RII številka 425, 
odsek 1265 Poljana–Šentvid (KJ12 v bližini naslova 
Žerjav 3a). 
(5) Za potrebe novih ureditev se lahko izvede TK 
kabelska kanalizacija s cevmi PEHD 2 x ø50 mm in 
ustreznim številom kabelskih jaškov ter traso kot je 
prikazana v grafičnem delu OPPN na listu 4 oziroma v 
skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca 
urejanja prostora. 
 

28. člen 
(vodovod) 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN se nahaja 
obstoječe vodovodno omrežje. Primarni vod (2 x LŽ 110) 
poteka vzdolž desnega brega reke Meže po obstoječem 
nasipu, zgrajenim za potrebe bivšega rudnika. Terciarni 
vod (1 x LŽ 90) poteka ob jugovzhodnem robu območja 
OPPN vzdolž javne poti JP 552721 Cesta Žerjav 2. 
(2) Del obstoječega primarnega vodovodnega omrežja 
(parc. št. 130/2 k.o. Žerjav), v dolžini cca. 170 m, se 
prestavi (parc. št. 81/1, 86 in 130/2, vse k.o. Žerjav) 
oziroma obnovi. 
(3) Del obstoječega terciarnega vodovodnega omrežja 
(parc. št. 81/1, 85, 86 in 114, vse k.o. Žerjav), v dolžini 
cca. 125 m, se prestavi (parc. št. 81/1, 85, 86, 96/1 in 
114, vse k.o. Žerjav) oziroma obnovi. 
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(4) Za potrebe OPPN se javno vodovodno omrežje 
dogradi z novimi vodovodnimi vodi, izvedenimi z NL DN 
100, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4, 
oziroma v skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega 
nosilca urejanja prostora. 
(5) Za izvedbo ostalega vodovodnega omrežja do 
vključno dimenzije DN 80 se uporabljajo cevi PE80, 
PE100 serije S5 (SDR 11) po standardu SIST ISO 4427, 
večji profili pa iz nodularne litine NL SIST EN 
545, 2010. 
(6) Za vzdrževanje vodovoda mora biti zagotovljen 
koridor v utrjenih povoznih javnih površinah. 
(7) Vodovodni priključki morajo biti zaključeni z 
vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani na gradbeni 
parceli objekta čim bliže javnemu vodovodu. 
(8) Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati 
občinske predpise s področja načrtovanja, gradnje in 
upravljanja javnega vodovoda (Odlok o oskrbi s pitno 
vodo na območju občine Črna na Koroškem, Ur. List RS 
92/2009). 
 

29. člen 
(hidrantno omrežje) 

(1) Za potrebe gašenja požara se v območju cestnega 
koridorja (Ue1) na vodovodno omrežje vgradijo nadzemni 
hidranti lomljive izvedbe. Interno hidrantno omrežje mora 
biti krožno povezano in vezano na javni vod za odjemnim 
mestom. 
(2) Najmanjša razdalja hidranta od objekta znaša 5,0 m, 
največja pa 80,0 m. Hidranti so lahko medsebojno 
oddaljeni največ 80,0 m. Natančno razmestitev hidrantov, 
potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z 
varstvom pred požarom se določi v fazi izdelave projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(3) Hidrantno omrežje za posamezne objekte mora biti 
vezano preko obračunskega vodomera uporabnika 
komunalne storitve. 
(4) Ob zadnjem hidrantu hidrantnega omrežja mora biti 
zagotovljen odvzem vode iz sistema zaradi 
preprečevanja staranja vode. 
 

30. člen 
(odpadna kanalizacija) 

(1) Na obravnavanem območju izvajanje lokalne javne 
službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode ni zagotovljeno. 
(2) Znotraj ureditvenega območja OPPN ni obstoječih 
vodov in naprav javnega kanalizacijskega omrežja. 
(3) Za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih vod se v 
območju OPPN zgradi interno kanalizacijsko omrežje. 
Vse odpadne vode morajo biti vodene na malo 
komunalno čistilno napravo. Odpadno vodo iz MKČN se 
lahko, po prečiščenju le-te, ponika oziroma odvaja v 
površinski odvodnik (reka Meža). 
(4) Vse tehnološke odpadne vode morajo biti vodene na 
IČN (obstoječo izven območja OPPN ali novo na 
območju OPPN). Odpadno vodo iz IČN se lahko, po 
prečiščenju le-te, ponika oziroma odvaja v površinski 
odvodnik (reka Meža). 
(5) Potek kanalizacijskih vodov je prikazan v grafičnem 
delu OPPN na listu 4 oziroma naj potekajo tako, da je 
omogočeno vzdrževanje omrežja s priključki. 
(6) Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno iz 
atestiranih materialov, vključno z revizijskimi jaški in 
priključki. 
(7) Kanalizacijski priključki za posamezni objekt morajo 
biti zaključeni z revizijskim jaškom na gradbeni parceli. 
(8) Vse parkirne, manipulativne in povozne površine 
morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi 
robniki in nagnjene proti lovilcu olj. 

(9) Na vseh napravah in v objektih, kjer obstaja možnost 
razlivanja ali razsutja nevarnih snovi, je potrebno 
predvideti tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja ali 
razsutja nevarnih snovi. Prostor, v katerem bo 
deponirana nevarna snov, mora biti zgrajen kot tesnjena 
lovilna skleda, odporna na možne razlite ali razsute 
snovi, z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje 
celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja ali 
razsutja. 
(10) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati predpise s 
področja emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, emisij snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
ter emisij snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav. 
 

31. člen 
(padavinska kanalizacija) 

(1) Na obravnavanem območju izvajanje lokalne javne 
službe odvodnjavanja padavinske vode ni zagotovljeno. 
(2) Znotraj ureditvenega območja OPPN ni obstoječih 
vodov in naprav kanalizacijskega omrežja. 
(3) Padavinske vode (čiste, npr: s strehe objektov) iz 
obravnavanih območij je treba, če ne obstaja možnost 
priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri 
tem morajo ponikalnice biti locirane izven vpliva povoznih 
in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če 
ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, 
je treba padavinske vode speljati razpršeno po terenu 
(zadrževanje). V kolikor se bodo padavinske vode 
odvajale v vodotok, le te ne smejo poslabšati odtočnih 
razmer dolvodno oziroma se ne sme povečati poplavna 
ogroženost v vplivnem območju. Pri tem mora ureditev 
odvajanja biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode 
speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega 
območja. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja 
očiščenih odpadnih voda v vodotok je treba pred iztokom 
predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij. Pri tem 
mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da ne bodo 
ogrožena sosednja zemljišča ali objekti. 
(4) Za potrebe odvajanja padavinskih vod se zgradi 
ločen sistem padavinske kanalizacije s ponikanjem 
oziroma odvodom v površinski odvodnik (reka Meža). 
Morebitni iztok prečiščenih industrijskih in padavinskih 
voda v vodotok Meže mora biti predviden in izveden tako, 
da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine 
vodotoka in ne bo segala v njegov svetli profil. 
Opremljena mora biti s protipovratno zaklopko. Na 
območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno 
zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti v 
projektu za pridobitev vodnega soglasja tekstualno in 
grafično ustrezno obdelan in prikazan. 
(5) Odvajanje in ponikanje padavinske vode 
(onesnažene) se predvidi preko ustrezno dimenzioniranih 
filtrov, čistilcev in zadrževalnikov. 
(6) Vse parkirne, manipulativne in povozne površine 
morajo biti urejene, brez odtokov. Odpadna padavinska 
voda s teh površin mora biti speljana preko usedalnikov, 
zadrževalnikov in lovilcev olj, tako za čas gradnje kot 
veljave OPPN.  
(7) Omrežje se gradi kot je prikazano v grafičnem delu 
OPPN na listu 4 oziroma tako, da je omogočeno 
vzdrževanje omrežja s priključki in v skladu s 
pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja 
prostora. 
(8) Za izvedbo padavinske kanalizacije se predvidi 
uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov. 
Sistem čiščenja padavinskih vod s cest in utrjenih površin 
je lahko centralen (za zadrževalnikom) ali s posameznimi 
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lovilci olj. V vsakem primeru morajo biti lovilci olj skladni s 
standardom SIST EN 858-2. 
 

32. člen 
(ogrevanje) 

(1) Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih 
virov energije (plin, toplotne črpalke, sončna energija, 
lesna biomasa, odpadna toplota iz proizvodnje, ipd). 
(2) Dopustna je izgradnja toplovodnega omrežja za 
ogrevanje večjega števila objektov znotraj območja. 
 

33. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 

(1) Za potrebe novih ureditev in opremljanja je potrebno 
znotraj gradbenih parcel objektov zagotoviti odjemna 
mesta za ločeno zbiranje odpadkov skladno s predpisi. 
(2) Prostori za zbiranje odpadkov morajo biti urejeni v 
nivoju dovozne ceste in dostopni s specialnim 
komunalnim vozilom. Odjemno mesto se zagotovi na 
gradbeni parceli stavbe, vendar ob javnih cestnih 
površinah. 
(3) Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati 
predpise s področja ravnanja z odpadki. 
 
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, 

ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine 
in trajnostno rabo naravnih dobrin 

 
34. člen 

(ohranjanje narave) 
(1) Na območju OPPN ni opredeljenih območij varstva 
narave (vir: MOP Agencija RS za okolje, 
http://gis.arso.gov.si, junij 2016). 
(2) Osvetljevanje območja (dovozne ceste, parkirišča, 
objekti) se zmanjša na najnižjo raven oziroma se 
območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne 
osvetljuje. 
 

35. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine) 

(1) V območju urejanja ni registriranih enot kulturne 
dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno 
dediščino niso potrebni. 
(2) Ne glede na prejšnjo točko velja ob vseh posegih v 
zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni 
režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano 
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke 
stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi 
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni 
organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko 
najdišče. 
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno 
pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo 
izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi. 
 

36. člen 
(tla in podzemne vode) 

(1) Na območju OPPN ni opredeljenih območij varstva 
vodnih virov (vir: MOP Agencija RS za okolje, 
http://gis.arso.gov.si, junij 2016). 
(2) Vse gradnje morajo biti skladne z vsakokratnimi 
predpisi, ki določajo kriterije za določitev 
vodovarstvenega območja. 

(3) Med običajnim obratovanjem na območju ob ustrezni 
ureditvi tal območja in posamezne dejavnosti ne bo 
pomembnih vplivov na tla. 
(4) V času gradnje in obratovanja je na področju varstva 
tal in podtalnice treba izvajati naslednje omilitvene 
ukrepe: 
• preprečiti je treba raztresanje oziroma razlivanje 

gradbenih materialov, 
• preprečiti je treba spiranje gradbenih materialov v 

tla, 
• vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih 

vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in 
iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi, 

• v primeru nezgod je treba predvideti in zagotoviti 
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev 
ter preprečiti izliv nevarnih snovi v okolje, 

• po končani gradnji je potrebno odstraniti vse, za 
potrebe gradnje postavljene provizorije in ostanke 
začasnih deponij, ter vse z gradnjo prizadete 
površine ustrezno krajinsko urediti. 

(5) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, 
omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene 
proti lovilcu olj. 
 

37. člen 
(zrak) 

(1) Pri načrtovanju objektov v ureditvenem območju je 
potrebno upoštevati predpise o učinkoviti rabi energije v 
objektih. 
 

38. člen 
(hrup) 

(1) Območje OPPN je razvrščeno v IV. območje varstva 
pred hrupom. 
(2) Na zunanje robove območja OPPN se umešča manj 
hrupne dejavnosti. 
 

39. člen 
(odpadki) 

(1) Pri izvajanju gradenj v ureditvenem območju je 
potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja z 
odpadki. 
(2) Glede ravnanja z odpadki je treba izvajati naslednje 
omilitvene ukrepe: 
• investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 

gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo 
na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja, 

• investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje 
gradbenih odpadkov, 

• investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene 
odpadke odstranjujejo za to pooblaščena podjetja, 

• investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih 
odpadkov, 

• investitor zagotovi naročilo za prevzem odpadkov 
pred začetkom izvajanja gradbenih del. 

 
40. člen 

(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja) 
(1) Osvetljevanje območja (dovozne ceste, parkirišča, 
objekti) se zmanjša na najnižjo raven oziroma se 
območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne 
osvetljuje. 
(2) Ob upoštevanju predpisov s področja določanja 
mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja je 
potrebno upoštevati še naslednje usmeritve: 
• za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki 

oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo 
in ne oddajajo UV spektra, 
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• svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v 
tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico, 

• med 23:00 in 5:00 uro se zmanjša osvetljenost vseh 
javnih in skupnih površin tako, da se del svetilk 
izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost; v času izven 
obratovanja objektov naj se pripadajočih parkirišč 
ne osvetljuje; prav tako naj se v tem času ne 
osvetljuje reklamnih panojev. 

 
41. člen 

(elektromagnetno sevanje) 
Stavbe, v katerih se stalno ali začasno zadržujejo ljudje, 
morajo biti načrtovane izven elektroenergetskih 
koridorjev. 
 

42. člen 
(omilitveni ukrepi) 

(1) Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor (v 
nadaljevanju MOP), Direktorata za okolje, št.: 35409-
338/2016/7, datum: 1.3.2017, skladno s katero je bilo 
potrebno za predmetni OPPN izvesti postopek CPVO v 
okviru katerega je bilo pripravljeno Okoljsko poročilo za 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za del 
območja »IP 3 Žerjav«, Matrika ZVO, Zdravje, Varnost, 
Okolje, d.o.o., april 2017. Okoljsko poročilo je opredelilo, 
opisalo in ovrednotilo pomembne vplive izvedbe akta na 
okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in 
kulturne dediščine ter možne smiselne alternative, ki 
upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na 
katerega se akt nanaša. Tako so opredeljeni naslednji 
omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati pri 
nadaljnjem načrtovanju: 
• Tla in Varovanje zdravja ljudi: 
Zemeljski izkop se ustrezno odstrani in deponira 

skladno z veljavnimi predpisi (Uredbo o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in Uredbo 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov).  

Zemeljskega izkopa ni mogoče uporabljati za ureditev 
zelenih površin. Zemeljski izkop je dovoljeno 
uporabiti za nasipavanje terena na območju OPPN. 

V času izkopnih del je potrebno ves teren sproti močiti z 
namenom zmanjšanja prašenja. Prav tako se vlaži 
ves izkopni material med kakršnokoli manipulacijo z 
njim (nakladanje, razkladanje, ravnanje, itd). 

• Vode in Varovanje zdravja ljudi 
Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, 

morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno 
vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava 
olja) na gradbenih strojih morajo potekati izven 
gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le 
izjemoma na območju gradbišča na za to vnaprej 
predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni 
površini oziroma zavarovani tako, da je preprečen 
izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podzemno 
vodo. Točenje goriva v gradbene stroje na območju 
gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za 
razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno 
pripravljenih mestih. Točenje goriva in olja iz sodov 
ni dopustno. 

V kolikor v neposredni bližini gradbišča ni dostopnih 
ustreznih sanitarij, naj se na gradbišču uporabljajo 
kemična stranišča. 

Strogo je prepovedano vrtati v tla z namenom 
izkoriščanja-črpanja podzemne vode za potrebe 
gradnje ali za druge potrebe. 

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje 
površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz 
gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z 
neznanimi tekočinami, mora biti pripravljen načrt 
ravnanja za takojšnje ukrepanje. V načrtu morajo 

biti določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne 
za organizacijo intervencije 24 ur na dan. 

V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno 
onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano zemljino 
odstraniti in jo neškodljivo deponirati, obenem pa je 
potrebno takoj oz. čim prej izdelati analizo 
onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani 
pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize materiala 
je potrebno kontaminirano zemljino predati v 
nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu 
zbiralcu, ki je evidentiran pri ARSO kot zbiralec teh 
odpadkov. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati 
v gradbeni dnevnik. 

Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna 
adsorbcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih 
derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti 
uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva naj 
bodo takoj dostopna.   

Vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o 
tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe 
(najbližjo policijo, center za obveščanje, gasilce 
upravljavca vodovoda, inšpekcijske službe). 
Pristojne službe po potrebi odredijo ogled mesta 
razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme 
dodatne ukrepe za sanacijo onesnaženja (odvzem 
vzorcev vode iz piezometrov, dodaten izkop 
onesnaženega materiala ipd.). 

Sistem kanalizacije na območju OPPN mora biti 
izveden vodotesno, kar je potrebno dokazati s 
preskusom. 

• Zrak in Varovanje zdravja ljudi 
Ob severo-vzhodni in jugo-vzhodni strani urejevalne 

enote pet (Ue 5) se vzpostavi vegetacijski pas: 
- severo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine 

ca 7 m, višina vegetacije v optimalni starosti naj 
znaša do 10 m. Obstoječe drevesne in grmovne 
vrste na tem območju se lahko vključi v zasnovo 
zelenega pasu.  

- jugo-vzhodni del pasu naj bo dolžine ca 50 m, širine 
ca 7 m, višina vegetacije v optimalni starosti naj 
znaša do 10 m.  

Rastlinska sestava bariere naj bo sestavljena iz 
gostejšega in zimzelenega tipa vegetacije do višine 
2 m, višje pa lahko segajo debla posameznih 
dreves.  

Vse povozne poti znotraj območja OPPN, se dnevno 
čistijo s čistilnimi avti, ki preprečuje prašenje ob 
delovanje le te, poleg tega pa čiščenje doseže tudi 
težje dostopna mesta (npr: čiščenje robnik/kotnih 
delov povoznih površin) 

Odvozi in dovozi dostavnih vozil na območje OPPN naj 
bodo vezani na čas med 6 uro zjutraj in 20 zvečer. 

Odvozi in dovozi dostavnih vozil na območje OPPN naj 
se odvijajo na utrjenih manipulacijskih površinah 
(asfalt, beton), ki jih je mogoče redno in učinkoviti 
čistiti. 

Prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s 
pihanjem, čistiti s stisnjenim zrakom ali suhim 
pometanjem. 

Gradbene odpadke je potrebno zbirati in prevažati v 
zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih. 

Uporabljati se mora gradbena mehanizacija take vrste, 
ki je opremljena za odsesavanje prahu ali zaprtimi 
viri prahu. 

Premične naprave za obdelavo gradbenih odpadkov 
morajo biti opremljene za zajem in čiščenje 
izstopnega zraka (v kolikor se bodo take naprave 
na območju gradbišča uporabljale). 

Skladiščeni gradbeni material ali izkopano zemljino je 
treba prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra. 
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Na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z 
gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba 
zagotoviti da gradbena mehanizacija ne onesnažuje 
cestišča. 

Gradbiščne ceste je potrebno redno čistiti z učinkovitimi 
namenskimi stroji. Pri tem se utrjene gradbiščne 
ceste zagotovi vodno čiščenje, za neutrjene pa 
redno vlaženje, ki naj prepreči dviganje in 
raznašanje prahu, ki bi bila posledica premikov 
delovnih strojev na gradbišču. 

Na območju gradbišča se omejiti hitrost na največ 5 
km/h. Gradbena mehanizacija dostopa do 
gradbišča na južni strani OPPN, preko interne ceste 
obstoječega proizvodnega kompleksa. 

Transportna sredstva za dovoz in odvoz z gradbišča 
morajo biti pokrita ali zaprta. 

Po končani gradnji, se po potrebi poskrbi za čiščenje 
fasad na objektih s hišno številko: Žerjav 75; Žerjav 
74, Žerjav 72 in Žerjav 71. Posebej temeljito se 
očistijo strani fasad, ki so obrnjene proti gradbišču. 
Pranje fasad se izvede v primeru, če bi med gradnjo 
na območju OPPN prišlo do poslabšanja 
obstoječega stanja posamezne fasade. Obstoječe 
stanje preveri investitor v sodelovanju s stanovalci 
bivanjskih enot. Stanje fasad se preveri in ustrezno 
dokumentira pred začetkom gradbenih del. Pri 
preverbi stanja se je pozorno na nanose prašnih 
delcev na fasado kot celoto (vključno s fasadnimi 
elementi kot so ograje, okna, itd). 

Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo na 
gradbišču, morajo biti skladiščene na način, ki 
onemogoča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje 
v primeru razlitja, ob upoštevanju veljavnih 
predpisov in standardov. 

• Hrup in Varovanje zdravja ljudi 
Promet dostavnih vozil znotraj OPPN je omejen na čas 

med 6 uro zjutraj in 20 uro zvečer. 
• Ravnanje z odpadki in Varovanje zdravja ljudi 
Investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti, da 

izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali 
začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri 
gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih 
odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. 

V primeru, da bodo v času izkopov za objekte naleteli 
na nasutja  odpadkov, je potrebno slednje odstraniti 
v celoti, vključno z morebitno  onesnaženo podlago. 

Med drugim je nevarne odpadke potrebno zbirati 
ločeno (prepovedano  je mešanje nevarnih 
odpadkov z ostalimi odpadki). Določeno mora biti  
ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča 
(izven gradbene  jame) za začasno skladiščenje 
nevarnih odpadkov, skladiščne posode  za nevarne 
odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov 
(odpornih na  skladiščene snovi), zaprte in ustrezno 
označene (oznaka odpadka,  oznaka nevarnosti), s 
čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje  nevarnih 
snovi v tla in podzemno vodo. 

Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja 
gradbišča, pri čemer mora biti zagotovljeno, da 
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo 
zbiralcu gradbenih odpadkov in nevarne odpadke 
oddajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje 
nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno 
evidentirano. Prepovedano je izlivanje nevarnih in 
drugih tekočih odpadkov v tla (ali v kanalizacijski 
sistem, ko bo ta zgrajen). 

Skladiščenje nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo pri 
gradnji in ki so kot nevarne opredeljene skladno z 
določili Zakona o kemikalijah, mora ustrezati 
veljavnim normativom, da se preprečijo škodljivi 
vplivi na podzemno vodo in okolje. 

Spoštovanje splošnih zakonskih ukrepov za varstva 
arheoloških ostalin, ki predpisujejo ustrezno ravnanje in 
ukrepanje v primeru naključne najdbe. 
 
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
43. člen 

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami) 

(1) Ureditveno območje OPPN ni erozivno in plazovito. 
(2) Ureditveno območje OPPN se nahaja znotraj 
poplavno ogroženih območij (vir: MOP Agencija RS za 
okolje, http://gis.arso.gov.si, junij 2016). Sestavni del 
OPPN je Hidrološko hidravlična presoja, ki jo je izdelalo 
podjetje Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., št. 
22/18-NV avgusta 2018. 
(3) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in 
načrtovanjem stavb je potrebno zagotoviti odpornost na 
porušitev, pri čemer je potrebno upoštevati projektni 
pospešek tal 0,125 g. 
(4) Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 
1991-4) je potrebno zagotoviti skladnost z zahtevami 
predpisov s področja mehanske odpornosti in stabilnosti 
objektov. 
(5) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi 
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na 
gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje 
objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju 
sledečega: 
• nadzor tehnične usposobljenosti vozil gradbene 

mehanizacije, 
• nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter 

motornih in strojnih olj, 
• nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi 

elementi iz obstoječih utrjenih površin in objektov, 
• nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in 

ostanki gradbenih in drugih materialov. 
 

44. člen 
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom) 

(1) Na območju OPPN je možno graditi stavbe, ki se v 
skladu s predpisi uvrščajo med požarno manj zahtevne in 
med zahtevne objekte. 
(2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v 
elaboratu – »zasnova požarne varnosti«, za požarno 
zahtevne objekte pa v elaboratu – »študija požarne 
varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so 
določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti. 
(3) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z 
vodo za gašenje. Zgrajeno mora biti protipožarno 
hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. 
Minimalna potrebna količina vode se določi v skladu s 
predpisi o požarni varnosti v stavbah in tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. 
(4) S projektno dokumentacijo in gradnjo je potrebno 
zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne 
ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali 
premoženja pri požaru ter dostop, dovoz in delovne 
površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s 
SIST DIN 14090. 
(5) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in 
vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob požaru 
ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, kot je za 
posamezno skupino objektov določeno s predpisi o 
požarni varnosti objektov. 
(6) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati tudi 
požarna tveganja, ki so povezana: 
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• s povečano možnostjo nastanka požara zaradi 
uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških 
postopkov (kurilno olje, UNP); 

• z možnostjo širjenja požara med posameznimi 
območji. 

 
VIII. Načrt parcelacije 
 

45. člen 
(načrt parcelacije) 

(1) Obstoječe parcelno stanje je prikazano v grafičnem 
delu OPPN na listu številka 2. 
(2) Meje urejevalnih enot so določene v grafičnem delu 
tega načrta. 
(3) Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, 
ki je prikazan v grafičnem delu OPPN na listu številka 6. 
 
IX. Etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter 

drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN 
 

46. člen 
(etapnost gradnje) 

(1) Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. 
(2) Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka 
sočasno z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, pri 
čemer je potrebno: 
• pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za 

objekt (posamezno etapo) pridobiti gradbeno 
dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo, ki 
predstavlja minimalno komunalno oskrbo, potrebno 
za priključevanje objekta (posamezne etape); 

• pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja za posamezni objekt (posamezno etapo) 
mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje za 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki predstavlja 
minimalno komunalno oskrbo, potrebno za 
priključevanje objekta (posamezne etape). 

 
47. člen 

(obveznosti investitorjev, upravljavcev, občine in 
izvajalcev) 

(1) Investitorji so dolžni poravnati stroške izgradnje 
komunalne opreme v skladu s Programom opremljanja 
za območje OPPN, ki opredeljuje tudi delež plačila 
obstoječe komunalne opreme. 
(2) V sklopu izgradnje z OPPN načrtovane gospodarske 
javne infrastrukture, so investitorji dolžni zgraditi tudi 
priključke na posamezno parcelo za gradnjo stavb, ki so 
zaključeni z vodomernim oziroma revizijskim jaškom, 
lociranim na parceli za gradnjo čim bliže javnemu vodu. 
(3) Pred pričetkom gradnje so investitorji dolžni 
pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske 
infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakoličbe, 
prestavitve ali ustrezne zaščite vodov ter nadzora nad 
izvajanjem del. 
(4) S programom opremljanja in pogodbo o opremljanju 
zemljišč za gradnjo se določi obveznost investitorjev, 
upravljavcev in občine glede komunalnega opremljanja v 
območju OPPN in obveznost investitorjev za izvedbo 
ukrepov iz 8. člena tega odloka. 
(5) V primeru poškodb gospodarske infrastrukture med 
gradnjo morajo investitorji o tem takoj obvestiti 
upravljavce. 
(6) Investitorji so dolžni izdelati in izročiti upravljavcu 
posamezne vrste gospodarske infrastrukture projekt 
izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca v 
analogni in digitalni obliki (grafika v DWG, DXF ali SHP 
formatu). 
(7) Pred pričetkom gradnje so investitorji skupaj z 
upravljavci dolžni evidentirati stanje prometnih površin, 
zelenic, hodnikov za pešce in ostalih površin v okolici 

območja OPPN ter po končani gradnji zagotoviti 
povrnitev teh površin v prvotno stanje. 
(8) Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov 
za varstvo okolja in normalno rabo načrtovanih objektov. 
(9) Investitorji so dolžni pred pričetkom prekomerne 
obremenitve z upravljavcem javnih cest skleniti pogodbo, 
s katero se opredelijo medsebojne obveznosti v zvezi z 
rekonstrukcijo javnih cest po prenehanju obremenitev in 
povečanim rednim vzdrževanjem cest v času trajanja 
povečane obremenitve. 
(10) Investitorji so dolžni poravnati stroške potrebnih 
prestavitev obstoječih komunalnih vodov. 
 
X. Velikost dopustnih odstopanj od 

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
48. člen 

(velikosti dopustnih odstopanj) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od 
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju 
objektov in ureditev poiščejo rešitve, ki so primernejše z 
gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali 
okoljevarstvenega vidika. S takšnimi odstopanji se ne 
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere na 
območju OPPN. S takšnimi odstopanji morajo soglašati 
nosilci urejanja prostora, na katere se odstopanja 
nanašajo. Odstopanja gabaritov so možna v okviru 
določb od (2) do (4) odstavka tega člena. 
(2) Višinski gabariti načrtovanih objektov ne smejo 
presegati dimenzije, določene v besedilu tega odloka. 
Tehnični elementi na strehah, kot so jaški dvigal, dimniki, 
naprave za prezračevanje in podobno, lahko te višinske 
gabarite presegajo. 
(3) Odstopanja od zakoličbene situacije ceste so +1,0/-
1,0 m. 
(4) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in 
lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. 
Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
v skladu s programi upravljavcev gospodarske 
infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo 
možno vključiti v končno fazo končne ureditve 
posameznega omrežja gospodarske infrastrukture. 
 
XI. Prehodne in končne določbe 
 

49. člen 
(hramba in vpogled) 

OPPN je skupaj s prilogami na vpogled na Občini Črna 
na Koroškem in na Upravni enoti Ravne na Koroškem. 
 

50. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3505-0001/2019 
Datum: 24.4.2019 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 Romana Lesjak, županja 
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563. Sklep o višini grobnine na pokopališčih Črna, 
Koprivna in Javorje v Občini Črna na 
Koroškem za leto 2019 

 
Na podlagi 21. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 34. člena Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) in 
17.člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 12/17, 59/17) je Občinski 
svet Občine Črna na Koroškem, na svoji 4. redni seji, dne 
24.4.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O VIŠINI GROBNINE NA POKOPALIŠČIH ČRNA, 

KOPRIVNA IN JAVORJE V OBČINI ČRNA NA 
KOROŠKEM ZA LETO 2019 

 
1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom Občina Črna na Koroškem  (v nadaljnjem 
besedilu: Občina) določi višino grobnine na pokopališčih 
Črna, Koprivna in Javorje (v nadaljnjem besedilu: 
pokopališča) v Občini. 
 
2 Grobnina 
 

3. člen 
(višina grobnine) 

Višina grobnine za naslednje zvrsti grobov in prostorov 
za pokope na pokopališčih znašajo: 
 

GROBOVI 
cena  

brez DDV DDV 
cena z 
DDV 

Družinski in 
žarni veliki 23,53 22% 28,71 

Enojni in žarni 
mali 17,41 22% 21,24 

Družinski+enojni 40,94 22% 49,95 
2x družinski 47,06 22% 57,41 

2x enojni 34,82 22% 42,47 
Grobnica 70,59 22% 86,12 

druž./2 11,77 22% 14,36 
Raztros pepela 5,23 22% 6,37 

Bio žare 8,71 22% 10,63 
 

4. člen 
(plačilo grobnine) 

(1) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega 
leta, a največ za deset let. Način plačila grobnine se 
določi s pogodbo o najemu groba. 
(2) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v 
sorazmernem delu do konca letnega obdobja, razen za 
prostor, ki je namenjen raztrosu pepela, kjer se plača 
grobnina za dobo desetih let v enkratnem znesku ob 
pogrebu.  
(3) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe 
pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do 
konca poteka mirovalne dobe. 
 
3 Prehodna in končna določba 
 

5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 3540-0004/2019 
Datum:  24.4.2019 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 Romana Lesjak, županja 

 
 

 
OBČINA HAJDINA 

 
564. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina 

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, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 40. 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 13/18) ter 16. člena Statuta 
Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Hajdina na 5. redni seji, dne 26. 4. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA 

LETO 2019 
 

1. člen 
V Odloku o proračuna Občine Hajdina za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18; v 
nadaljevanju Odlok) 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       € 
  Skupina/Podskupina kontov    leto 2019 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78) 4.567.592 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.403.717 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.769.630 
 700 Davki na dohodek in dobiček 2.158.927 
 703 Davki na premoženje 556.053 
 704 Domači davki na blago in storitve 54.650 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 634.087 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 495.850 
 711 Takse in pristojbine 3.000 
 712 Globe in druge denarne kazni 2.300 
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 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.600 
 714 Drugi nedavčni prihodki 126.337 

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

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.163.875 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 429.420 
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije   734.455 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 
 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.558.181 
40 TEKOČI ODHODKI 1.223.624 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 254.610 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.394 
 402 Izdatki za blago in storitve 847.541 
 403 Plačila domačih obresti 70.000 
 409 Rezerve 13.079 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.458.025 
 410 Subvencije 263.566 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 708.457 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 183.513 
 413 Drugi tekoči domači transferi 302.489 
 414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.781.895 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.781.895 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 94.637 
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniku  70.947 
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 23.690 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 9.411 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
  Skupina/Podskupina kontov    leto 2019 

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

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

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

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 

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

C. RAČUN FINANCIRANJA  
  Skupina/Podskupina kontov                            leto 2019 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 200.000 
50  ZADOLŽEVANJE 200.000 

 500 Domače zadolževanje 200.000 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 229.100 

55 ODPLAČILA DOLGA 229.100 
 550 Odplačila domačega dolga 229.100 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -19.689 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) -29.100 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) -9.411 

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 19.689 
 

2. člen 
V Odloku o proračunu se 11. člen spremeni, tako da 
glasi: "Občina se 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 za 
proračun leta 2019 zadolži do višine 200.000 €".  
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3. člen 
Vsa ostala določila Odloka ostanejo nespremenjena. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-2/2018-1 
Datum: 26. 4. 2019 
 

 Občina Hajdina 
 Stanislav Glažar, župan 

 
 

 
565. Zaključni račun proračuna Občine Hajdina za 

leto 2018 
 
Na podlagi 98. 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 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na 5. redni 
seji, dne 26. 4. 2019 sprejel 
 

 
ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2018 
 

 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina za 
leto 2018. 
 

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

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 2018 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4103-1/2019 
Hajdina, dne 26. 4. 2019 
 

 Občina Hajdina 
 Stanislav Glažar, župan 

 
Priloga: 
 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v  € 
  Skupina/Podskupina kontov    leto 2018 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.527.753,52 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.169.503,52 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.363.252,16 
 700 Davki na dohodek in dobiček 2.062.787,00 
 703 Davki na premoženje 536.378,91 
 704 Domači davki na blago in storitve 37.086,25 
 706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 533.251,36 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 423.988,43 
 711 Takse in pristojbine 3.313,16 
 712 Denarne kazni 2.084,60 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.488,27 
 714 Drugi nedavčni prihodki 100.376,90 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 655,74 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 655,74 
 721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 0,00 

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 357.594,26 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 123.228,59 
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna  Evropske unije 234.365,67 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.368.601,73 
40 TEKOČI ODHODKI 1.105.842,07 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 197.605,83 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.093,82 
 402 Izdatki za blago in storitve 840.550,95 
 403 Plačila domačih obresti 36.564,47 
 409 Rezerve 27,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.351.150,69 
 410 Subvencije 227.405,64 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 669.238,77 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 172.826,04 
 413 Drugi tekoči domači transferi 281.680,24 
 414 Tekoči transferi v tujino 0,00 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 810.124,56 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 810.124,56 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 101.484,41 
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 88.530,00 
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.954,41 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 159.151.79 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   v  € 
  Skupina/Podskupina kontov    leto 2018 

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

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

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

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 

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

C. RAČUN FINANCIRANJA   v  € 
  Skupina/Podskupina kontov                            leto 2018 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 
50  ZADOLŽEVANJE 0 

 500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 229.016,28 

55 ODPLAČILA DOLGA 229.016,28 
 550 Odplačila domačega dolga 229.016,28 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -69.864,49 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) -229.016,28 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.= -X.) -159.151,79 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA 89.552,06 
 

 
566. Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Hajdina v letu 2018   
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 32/17, Uradno prečiščeno 
besedilo-UPB1) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) 
je Občinski svet Občine Hajdina na 5. redni seji dne 26. 
4. 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O POTRDITVI OCENE IZVAJANJA 

OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI  OBČINE 
HAJDINA V LETU 2018 

 
1. 

Občinski svet Občine Hajdina ocenjuje, da so bili 
doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti 
Občine Hajdina za leto 2018. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 223-1/2019 
Datum: 26. 4. 2019   
 

 Občina Hajdina 
 Stanislav Glažar, župan 

 

567. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve 
pomoč družini na domu – socialne oskrbe in 
določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu socialne oskrbe za 
leto 2019 

 
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - 
popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 
52/16 - ZPPreb-1, 15717, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 
– ZOA-), ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta 
Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Hajdina sprejel na 5. redni seji, dne 26. 4. 2019, 
naslednje 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE STORITVE 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNE OSKRBE IN 
DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU SOCIALNE OSKRBE 
ZA LETO 2019 

 
1. 

Občinski svet Občine Hajdina soglaša, da znaša od 1. 6. 
2019: 
• skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob 

delavnikih 18,45 EUR na uro; 
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• skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v 
nedeljo 23,04 EUR na uro; 

• skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na 
praznik 24,06 EUR na uro. 

 
2. 

Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu 
znaša od 1. 6. 2019: 
• ob delavnikih 18,45 EUR na efektivno uro; 
• v nedeljo 23,04 EUR na efektivno uro; 
• na praznik 24,06, EUR na efektivno uro. 
Razliko do polne cene storitve bo Občina Hajdina kot 

subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v 
višini 77,4 %.  

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno 
številu uporabnikov, v višini 100% pokrivala iz sredstev 
občinskega proračuna. 
 

3. 
V skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev Občina Hajdina 
soglaša z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, 
zaradi posedenosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno 
neposredno izvajalko na mesec od 1. 5. 2019 dalje. 
 

4. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep št. 122-
1/2018, z dne 28. 2. 2018. 
 

5. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 1. 6. 2019 dalje. 
 
Številka: 122-1/2019 
Datum: 26. 4. 2019 
 

 Občina Hajdina 
 Stanislav Glažar, župan 

 
 

 
568. Sklep o ceni uporabe dvoran v lasti Občine 

Hajdina 
 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Hajdina (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 5. 
redni seji, dne 26.  4. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O CENI UPORABE DVORAN V LASTI OBČINE 

HAJDINA 
 

1. 
(1) Cene uporabe Doma krajanov Skorba in Doma 
vaščanov Draženci znašajo: 
• uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 

Draženci – 20 € z DDV / uro, 
• uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 

Draženci za društva, klube in druge organizirane 
skupine iz Občine Hajdina, ter občane Občine 
Hajdina – 10 € z DDV / uro, 

• uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci – 220 € z DDV / dan, 

• uporaba Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci za društva, klube in druge organizirane 
skupine iz Občine Hajdina, ter občane Občine 
Hajdina – 87,50 € z DDV / dan. 

(2) V ceno ni vključeno čiščenje in ogrevanje prostorov. 

(3) Najemniku se zaračuna čiščenje v skladu z 6. členom 
tega pravilnika. 
 

2. 
(1) Cena uporabe kletnih prostorov Doma krajanov 
Skorba in Doma vaščanov Draženci znašajo: 
• uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 

Doma vaščanov Draženci – 10 € z DDV / uro, 
• uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 

Doma vaščanov Draženci za društva, klube in 
druge organizirane skupine iz Občine Hajdina, ter 
občane Občine Hajdina – 5 € z DDV / uro, 

• uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 
Doma vaščanov Draženci – 40 € z DDV / dan, 

• uporaba kletnih prostorov Doma krajanov Skorba in 
Doma vaščanov Draženci za društva, klube in 
druge organizirane skupine iz Občine Hajdina, ter 
občane Občine Hajdina – 20 € z DDV / dan. 

(2) V ceno ni vključeno čiščenje prostorov. 
(3) Če uporabnik uporabljenih prostorov ne počisti, se mu 
zaračuna strošek po računu čistilnega servisa. 
 

3. 
(1) Cena uporabe zunanjih površin za piknike in podobne 
dogodke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci znašajo, vključno z uporabo sanitarjev, miz in 
klopi, ter uporabo kletnih prostorov v primeru slabega 
vremena: 
• uporaba zunanjih površin za piknike in podobne 

dogodke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci znašajo, vključno z uporabo sanitarjev, 
miz in klopi, ter uporabo kletnih prostorov v primeru 
slabega vremena – 10 € z DDV / uro, 

• uporaba zunanjih površin za piknike in podobne 
dogodke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci znašajo, vključno z uporabo sanitarjev, 
miz in klopi, ter uporabo kletnih prostorov v primeru 
slabega vremena za društva, klube in druge 
organizirane skupine iz Občine Hajdina, ter občane 
Občine Hajdina – 5 € z DDV / uro, 

• uporaba zunanjih površin za piknike in podobne 
dogodke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci znašajo, vključno z uporabo sanitarjev, 
miz in klopi, ter uporabo kletnih prostorov v primeru 
slabega vremena – 40 € z DDV / dan, 

• uporaba zunanjih površin za piknike in podobne 
dogodke Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci znašajo, vključno z uporabo sanitarjev, 
miz in klopi, ter uporabo kletnih prostorov v primeru 
slabega vremena za društva, klube in druge 
organizirane skupine iz Občine Hajdina, ter občane 
Občine Hajdina – 20 € z DDV / dan. 

(2) V ceno ni vključeno čiščenje okolice in prostorov. 
(3) Če uporabnik uporabljenih prostorov ne počisti se mu 
zaračuna strošek po računu čistilnega servisa. 
 

4. 
Cene uporabe Doma krajanov Skorba in Doma vaščanov 
Draženci za komercialne namene znašajo 10 % od 
vstopnine. 
 

5. 
Cenik za ostale stvari: 
• Izposoja prta 1,90 EUR z DDV –v izposojo je všteto 

pranje prtov, 
• Izposoja vrtnih miz in klopi 2 EUR z DDV / dan, na 

komplet (ena miza in dve klopi), 
• Bankete krilo za kos 5,00 EUR z DDV. 

 
6. 
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Vsi uporabniki za sabo počistijo vse prostore znotraj 
doma in okolico doma. 
 

7. 
Za uporabo dvoran v Domu krajanov Skorba in Domu 
vaščanov Draženci sprejme gospodar plačilo v višini 
20,00 EUR neto na prireditev, razen za društveno 
dejavnost. 
 

8. 
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni 
uporabe dvoran v lasti Občine Hajdina (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 66/15) 
 

9. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3522-1/2019 
Datum: 26. 4. 2019   
 

 Občina Hajdina 
 Stanislav Glažar, župan 

 
 

 
569. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu 

proračuna Občine Hajdina za leto 2020 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta občine 
Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-
uradno prečiščeno besedilo) in 86. člena Poslovnika 
občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
občine Hajdina na 5. redni seji, dne 26. 4. 2019  sprejel  
 

SKLEP 
O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE O PREDLOGU 

PRORAČUNA 
OBČINE HAJDINA ZA LETO 2020 

 
1. 

Občinski svet Občine Hajdina daje Predlog proračuna 
Občine Hajdina za leto 2020 v javno razpravo.  
  

2. 
Predlog proračuna za leto 2020 bo v javni razpravi do 

vključno 24. 5. 2019. 
Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen 

vsem zainteresiranim v času uradnih ur na sedežu 
občine Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina in na 
spletni strani Občine Hajdina www.hajdina.si. 
  

3. 
V času javne razprave se pripombe in predlogi k 
predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v 
zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne 
razprave po pošti pisno naslovijo na župana Občine 
Hajdina.  
  

4. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin.  
 
Številka: 410-1/2019 
Datum:  26. 4. 2019 
 

 Občina Hajdina 
 Stanislav Glažar, župan 

 
OBČINA KIDRIČEVO 

 
570. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Kidričevo 
 
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15.  člena Statuta Občine 
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 
16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 4. redni 
seji, dne 25.4.2019, sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE V OBČINI KIDRIČEVO 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini 
Kidričevo določa: 
• višino nadomestila stroškov postopka lokacijske 

preveritve, 
• način plačevanja nadomestila stroškov postopka 

lokacijske preveritve, 
• posledice neplačila nadomestila stroškov postopka 

lokacijske preveritve.   
 

2. člen 
(višina nadomestila stroškov) 

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 
• za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi 1.000 evrov, 
• za individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev 1.600 evrov,  
• za omogočanje začasne rabe prostora 1.300 evrov.  

(2) V kolikor dejanski stroški lokacijske preveritve 
presežejo navedene zneske, občina obračuna investitorju 
celoten presežek stroškov. 
(3) Stroškov postopka lokacijske preveritve ni potrebno 
poravnati, ko je lokacijska preveritev potrebna zaradi 
očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem 
ali grafičnem delu občinskega prostorskega izvedbenega 
akta. 
(4) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je 
pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve. 
 

3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 

(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve na obrazcu Občine Kidričevo, s priloženim 
elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. 
Občina preveri skladnost elaborata z določbami ZUreP-2 
in v kolikor meni, da ustreza in se postopek lahko 
nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov. Obveznost plačila 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane 
takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.  
(2) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in 
naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali 
matično številko in sedež, višino stroškov in pravno 
podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila 
stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa 
za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se 
nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku. 
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
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4. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-3/2019 
Datum:   26.4.2019 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
571. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in 

kolesarskih poti v Občini Kidričevo 
 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. 
člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet 
Občine Kidričevo na 4. seji dne 25.4.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN 

KOLESARSKIH POTI V OBČINI KIDRIČEVO 
 

1. člen 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in 
namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo. 
 

2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s 
skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) 
in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ). 
• Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju 

naselij v Občini Kidričevo z naselji v sosednjih 
občinah, naselij ali delov naselij v Občini Kidričevo 
med seboj in ceste, pomembne za navezovanje 
prometa na ceste enake ali višje kategorije; 

• javne poti so namenjene povezovanju naselij ali 
delov naselij v Občini Kidričevo in ne izpolnjujejo 
predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene 
samo določenim vrstam udeležencev v prometu 
(krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za 
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.); 

• javne poti za kolesarje so namenjene prometu 
kolesarjev v občini in med njimi. 

 
3. člen 

Lokalne ceste (LC) so: 
 

Zap. 
št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka 

v sosednji občini 
[m] 

1 165011 165191 Šikole - Stražgonjca - Gaj 165191 2.078 V 267 - Slovenska 
Bistrica 

2 165031 165172 Cirkovce - Starošince - Brušvik 711 3.270 V 1.220 - Starše 

3 165041 165171 Cirkovce - Dragonja vas - Mihovce - 
Jurovska vas 240021 2.262 V 464 - Majšperk 

4 165051 456011 Apače - Trnovec 328041 1.090 V 850 - Videm 
5 165061 165181 Cirkovce - Sp. Jablane - Dubrava 240111 2.775 V   
6 165081 432 Pašniki - Župečja vas 165171 709 V   
7 165111 328351 Kidričevo - Apače - Lovrenc 432 3.344 V   
8 165131 165141 Grad - Kidričevo - žel. postaja žel. postaja 1.100 V   

9 165141 2 G1 - 2 - Kidričevo - Strnišče - 
Župečja vas 165171 5.679 V   

10 165151 432 Kidričevo - Njiverce 165161 790 V   
11 165161 432 Talum - Njiverce - Gerečja vas 328261 2.645 V 1.890 - Hajdina 
12 165171 432 Lovrenc na Dr. polju - Cirkovce 165171 4.997 V   
13 165172 165171 Cirkovce -  G1 - 2 2 2.403 V   
14 165181 165171 Cirkovce - Pongrce - Šikole 165191 2.562 V   

15 165191 2 Šikole - Pragersko 2 3.734 V 2.469 - Slovenska 
Bistrica 

16 240111 432 Vrhe - Sp. Gaj pri Pragerskem 165191 3.145 V 7.095 - Majšperk 
17 328161 454 Hajdoše - Gerečja vas - Kungota 328291 655 V 1.835 - Hajdina 
18 328291 711 Kungota - Šola Hajdina 454 911 V 2.883 - Hajdina 
19 328351 710 Hajdina - Kidričevo 432 2.230 V 1.830 - Hajdina 

20 340011 737 Zg. Gorica - Sp. Gorica - Stražgonjca 165011 605 V 2.469 - Rače - 
Fram 

21 386011 454 Miklavž - Dobrovce - Marjeta - 
Prepolje - Kungota 711 1.477 V 5.935 - Starše, 

4.536 - Miklavž 
22 456011 690 Lancova vas - Apače 165111 1.074 V 4.456 - Videm 

V…vsa vozila SKUPAJ:     49.535 m 
 

4. člen 
Javne poti (JP) so: 
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Zap
. št. 

Številk
a 

odseka 

Začete
k 

odseka 
Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini 

[m] 
1 665011 737 Gorce - Sražgojnca 165011 1.469 V   
2 665031 165011 Stražgonjca 39 - 40 HŠ 40 70 V   
3 665041 665114 Sp. Pleterje - Dvoršna l 165171 377 V   
4 665042 165171 Sp. Pleterje - Dvoršna ll HŠ 20 305 V   

5 665051 240111 Čretiči - strelišče 440591 2.710 V 
644 - 
Slovenska 
Bistrica 

6 665061 165111 Apače - Strmec 328041 2.128 V 215 - Videm 
7 665062 665061 Apače do HŠ 19 HŠ 19 119 V   
8 665071 665061 Spodnji Travniki - Trnovec 165051 832 V   

9 665072 665061 Spodnji Travniki - Lovrenc na 
Dravskem polju 740701 1.771 V   

10 665073 740701 Lovrenc na Dravskem polju - 
Majšperk 432 1.571 V   

11 665081 740701 Sp. Travniki - Šikole 666092 1.198 V   
12 665101 165111 Lovrenc na Dr. polju - Veliki travniki HŠ 75 249 V   
13 665111 165111 Apače - R2 - 432 432 790 V   
14 665112 432 R2 - 432 - Lovrenc na Dravskem polju 665241 945 V   

15 665113 665241 Lovrenc na Dravskem polju - Župečja 
vas 165141 1.246 V   

16 665114 165141 Pleterje 665271 946 V   
17 665115 665271 Pleterje - Mihovce 165171 1.369 V   
18 665131 165111 Štuki - Apače 64 HŠ 64 392 V   
19 665151 165111 Apače 86 - Zadraga HŠ 70 201 V   
20 665161 165111 Apače 87 - 137 456011 413 V   
21 665171 456011 Apače - farme Logar 956002 1.098 V 133 - Videm 
22 665181 665171 Trnovec - Kočarsko - Apače HŠ 187 82 V   
23 665191 328351 Apače - Kidričevo HŠ 5 116 V   
24 665201 432 Industrijsko naselje I p. 333/163 414 V   
25 665202 432 Industrijsko naselje II p. 333/125 376 V   
26 665221 432 Kidričevo - pokopališče pokopališče 253 V   
27 665241 666101 Lovrenc - opuščena gramoznica gramoznica 1.326 V   
28 665271 165171 Zg. Pleterje - Halda - G1 - 2 2 3.879 V   
29 665272 665271 Pleterje - Mihovce 64 HŠ 64 628 V  
30 665281 165171 Zg. Pleterje - Pleterje 67 HŠ 67 302 V   
31 665301 666121 Dragonja vas 165171 385 V   
32 665302 165171 Dragonja vas 41 HŠ 41 73 V   
33 665311 666121 Dragonja vas - Gojaje HŠ 18 227 V   
34 665321 165171 Cirkovce - Cirkovce 9 HŠ 9 201 V   
35 665331 165011 Sp. Gaj - Sp. Gaj 165191 324 V   
36 665332 165191 Sp. Gaj 1 p. 987 75 V   
37 665341 666121 Dragonja vas - Dragonja vas 5 HŠ 5 74 V   
38 665342 666121 Dragonja vas - Dragonja vas 6 HŠ 6 168 V   
39 665351 165061 Sp. Jablane - Zg. Jablane 28 HŠ 28 710 V   
40 665352 165061 Sp. Jablane - povezava v križišču 665351 33 V   
41 665361 165181 Zg. Jablane 165172 898 V   
42 665362 165172 Zg. Jablane - Preloge 2 440 V   
43 665371 165181 Pongrce (HŠ 26 - HŠ 34) HŠ 34 272 V   
44 665391 165181 Pongrce - do HŠ 26B HŠ 26B 198 V   
45 665411 165181 Sp. Jablane - Medved HŠ 58 154 V   
46 665412 165181 Sp. Jablane - do HŠ 42G HŠ 42G 92 V   
47 665413 165181 Sp. Jablane - do HŠ 42I HŠ 42I 64 V   
48 665421 165061 Sp. Jablane - do HŠ 7 HŠ 7 95 V   
49 665422 165061 Sp. Jablane - do HŠ 32 HŠ 32 90 V   
50 665431 165191 Šikole - Križ 165172 1.041 V   
51 665441 165191 Šikole (HŠ 70 - železnica) križišče 280 V   

52 665451 737 Pri cesti - Črpališče Šikole Črpališče 
Šikole 749 V   

53 665461 165191 Šikole - pri kapeli HŠ 62 369 V   
54 665471 165191 Šikole 67 - 63B HŠ 63B 286 V   
55 665481 165191 Šikole 68 - Šober HŠ 68 74 V   
56 665491 165031 Pri Lipi - Starošince HŠ 7 302 V   
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Zap
. št. 

Številk
a 

odseka 

Začete
k 

odseka 
Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini 

[m] 
57 665501 165172 Sp. Jablane - Cirkovce 665521 758 V   
58 665511 165181 Sp. Jablane - Cirkovce žel. postaja 165172 743 V   
59 665521 165172 Cirkovce - Lipa 2 1.324 V   
60 665531 2 G1 - 2 - Gramoznica Pleterje gramoznica 2.030 V   
61 665541 165141 Strnišče - do HŠ 25A farma 1.047 V   
62 665542 665541 Strnišče - Pleterje (ob železnici) 665271 1.172 V   
63 665543 665542 Pleterje (učni center) učni center 396 V   
64 665551 165141 Strnišče - do HŠ 22 HŠ 22 168 V   
65 665552 665551 Strnišče (HŠ 18 - HŠ 17C) HŠ 17C 194 V   
66 665561 711 Ravno polje 386011 151 V   
67 665571 328291 Kungota - Grajsko HŠ 78 172 V   
68 665581 711 Kungota 28 - 89 328291 134 V   
69 665591 328291 Kungota pri Ptuju 133 HŠ 133 69 V   

70 665601 165131 Kajuhova - Vodarna - OŠ Borisa 
Kidriča OŠ 503 V   

71 665602 665601 Kajuhova 165141 115 V   
72 665603 165141 Kajuhova - Vodarna Revital 379 V   
73 665611 432 Mladinska 665601 336 V   
74 665612 665601 Lackova 165141 216 V   
75 665621 165141 Vlahovičeva 665601 235 V   
76 665622 665601 Mladinska 10 HŠ 10 59 V   
77 665631 665601 Čučkova 165141 268 V   
78 665632 165141 Čučkova - Grad HŠ 18 171 V   
79 665641 165151 Ob gozdu HŠ 10 395 V   
80 665651 165151 Proletarska 1 - 12 HŠ 12 174 V   
81 665661 165151 Nikole Tesla 2 - 9 665941 130 V   
82 665671 165151 Vegova 1 - 8 665941 126 V   
83 665681 165171 Župečja vas 58 - 54 165081 138 V   
84 665691 828011 Njiverce - Zavratnik HŠ 24 137 V   
85 665701 165161 Njiverce - Ob Železnici - HŠ 13 HŠ 13 666 V   

86 665711 165161 Njiverce - Hajdina - Zelen HŠ 64 1.220 V 1.862 - 
Hajdina 

87 665721 165161 Njiverice (HŠ 45 - HŠ 51) HŠ 51 97 V   
88 665731 432 Kidričevo - Ob garažah 665601 358 V   
89 665761 165111 Apače 280 - Apače športni park ŠP 109 V   
90 665771 165011 Stražgonjca - Štuki HŠ 48A 147 V   
91 665781 665161 Apače 154 - 152 HŠ 152 108 V   
92 665791 165111 Lovrenc 83 - 77 666092 437 V   
93 665801 165111 Lovrenc 93 - 87 665791 169 V   
94 665811 165171 Župečja vas 37 HŠ 37 123 V   
95 665821 165141 Strnišče 6 - 2 - 3A 165141 383 V   
96 665831 665011 Stražgonjca 56 - Šikole 165191 511 V   
97 665841 665431 Šikole 3 - 6B HŠ 6B 139 V   
98 665851 165131 Kopališka - Mladinska 1 665611 146 V   
99 665861 165181 Zg. Jablane 36 - 10 665351 302 V   

100 665881 665611 Mladinska 5 - 3 665611 85 V   
101 665891 165151 Proletarska 28 - 20 665941 131 V   
102 665892 665941 Proletarska 17 HŠ 17 43 V   
103 665901 165151 Nikole Tesle 29 - 21 665941 128 V   
104 665902 665941 Nikole Tesle 17 HŠ 17 34 V   
105 665911 165151 Vegova 22 - 16 665941 121 V   
106 665912 665941 Vegova 15 HŠ 15 32 V   
107 665921 165151 Vegova 26 - 33 665941 115 V   
108 665931 432 Kraigherjeva 665601 314 V   
109 665941 665651 Proletarska 12 - Vegova 35 HŠ 35 464 V   
110 665951 665611 Tovarniška 6 - 4 665931 117 V   
111 665961 665931 Tovarniška 4 - Kraigherjeva 4 665731 140 V   
112 665971 665931 Kraigherjeva 6 - l 665731 116 V   
113 665972 665971 Kraigherjeva 6 - ll 665961 29 V   
114 665981 665731 Kraigherjeva 8 - 12 665931 116 V   
115 665982 665931 Kraigherjeva 11 - Mladinska 665611 97 V   
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Zap
. št. 

Številk
a 

odseka 

Začete
k 

odseka 
Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji 
občini 

[m] 
116 665991 665731 Kraigherjeva 18 - 14 665931 118 V   
117 665992 665931 Kraigherjeva 13 - 17 665611 91 V   
118 666001 665731 Kraigherjeva 20 - 26 665931 127 V   
119 666002 665931 Kraigherjeva 25 HŠ 25 19 V   
120 666011 666021 Kraigherjeva 1 - 3 665611 112 V   
121 666021 665931 Kraigherjeva 5 665611 130 V   
122 666031 665611 Kraigherjeva 19 - 13 665992 74 V   
123 666041 165141 Kopališka ulica HŠ 16 88 V   
124 666042 666041 Kopališka (HŠ 17 - HŠ 23) - l 666043 97 V   
125 666043 666041 Kopališka (HŠ 17 - HŠ 23) - II 165141 196 V   
126 666051 165171 Pošta Cirkovce - Fric HŠ 1J 186 V   
127 666052 165171 Cirkovce - do HŠ 1N HŠ 1N 210 V   
128 666061 165172 Cirkovce Kajzer - Kovačič HŠ 60H 157 V   
129 666062 165172 Cirkovce - do HŠ 61F HŠ 61F 79 V   
130 666063 165172 Cirkovce - do HŠ 61A HŠ 61A 49 V   
131 666071 165172 Cirkovce - Virh HŠ 68C 189 V   
132 666081 165011 Stražgonjca 9 - 35 HŠ 35 122 V   
133 666091 432 R2 - 432 - Lovrenc na Dravskem polju 165111 673 V   
134 666092 165111 Lovrenc na Dravskem polju - R2 - 432 432 1.129 V   
135 666101 432 Lovrenc - Tomanič 432 733 V   
136 666102 666101 Lovrenc - Meško HŠ 121C 83 V   
137 666103 666101 Lovrenc (HŠ 122E - HŠ 24C) HŠ 24C 88 V   
138 666104 666101 Lovrenc (HŠ 25A - HŠ 25D) HŠ 25D 91 V   
139 666111 665931 Tovarniška 3 - 1 665731 116 V   
140 666121 165171 Cirkovce - Dragonja vas 165171 1.242 V   
141 666131 165181 Pongrce - Zg. Jablane 31 HŠ 31 218 V   
142 666132 165031 Starošince - Mesarič HŠ 14 84 V   
143 666133 165181 Zg. Jablane - povezava 666131 155 V   
144 666141 165031 Starošince (HŠ 40 - HŠ 40A) HŠ 40A 141 V   

145 740701 240141 Ptujska gora - Savinjsko - Piške - 
Lovrenc 666092 1.024 V 1.912 - 

Majšperk 

146 828011 328221 Amfora 1 (C. na Hajdino) 165161 634 V 1.136 - 
Hajdina 

V…vsa vozila SKUPAJ: 62.441 m 
 

5. člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) so: 
 

Zap
. št. 

Številk
a 

odseka 

Začete
k 

odseka 
Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

Namen 
uporab

e 

Preostala 
dolžina odseka 

v sosednji občini 
[m] 

1 966511 665731 Tovarniška cesta 665201 1.910 K   
K…kolesarji SKUPAJ:   1.910 m 

 
6. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 
113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-
3/2019-46(507) z dne 8. 4. 2019. 
 

7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini 
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/13, 
25/14 in 29/16). 
 

8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin. 
 

Številka:   007-2/2019 
Datum: 26.4.2019 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
572. Sklep o določitvi cene storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 
10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
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Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 5/11) in 15. člena Statuta občine 
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 
16/18), je Občinski svet Občine Kidričevo  na 4. redni 
seji, dne 25.4.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. 
Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode: 
 
1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin: 
1.1. Omrežnina: 

vodomer na mesec 
DN ≤ 20 7,4790 € 
20 < DN < 40 22,4370 € 
40 ≤ DN < 50 74,7900 € 
50 ≤ DN < 65 112,1850 € 
65 ≤ DN < 80 224,3700 € 
80 ≤ DN < 100 373,9500 € 
100 ≤ DN < 150 747,9000 € 
150 ≤ DN 1.495,8000 € 

 
1.2. odvajanje:                         0,3825 EUR/m3 
 
2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode z javnih površin: 
2.1. Omrežnina: 

vodomer na mesec 
DN ≤ 20 5,2089 
20 < DN < 40 15,6267 
40 ≤ DN < 50 52,0890 
50 ≤ DN < 65 78,1335 
65 ≤ DN < 80 156,2670 
80 ≤ DN < 100 260,4450 
100 ≤ DN < 150 520,8900 
150 ≤ DN 1.041,7800 

 
2.2. čiščenje:                          0,5492 EUR/m3 
 
3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami:         
3.1. Omrežnina: 

vodomer na mesec 
DN ≤ 20 5,2089 

20 < DN < 40 15,6267 

40 ≤ DN < 50 52,0890 

50 ≤ DN < 65 78,1335 

65 ≤ DN < 80 156,2670 

80 ≤ DN < 100 260,4450 

100 ≤ DN < 150 520,8900 

150 ≤ DN 1.041,7800 
 
3.2. storitve praznjenja:         0,4100 EUR/m3 
 

2. 
Občina Kidričevo bo subvencionirala 74,44 % cene 
omrežnine za odvajanje komunalnih odpadnih in 
padavinskih vod in 62,86 % cene omrežnine za čiščenje 
komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve vezane 
na obstoječe greznice in MKČN, za uporabo 
infrastrukture gospodinjstvam in tistim uporabnikom, ki se 
ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. 
 

3. 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine 
Kidričevo, Vzdrževanje in gradnje d.o.o., na osnovi tega 
sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za 
subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na 
občinski spletni strani. 

4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Cene, določene s tem sklepom 
se začnejo uporabljati  s 1.5.2019. 
 
Številka: 354-22/2019 
Datum:   26.4.2019 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
OBČINA KRIŽEVCI 

 
573. Odlok o spremembah odloka o proračunu 

Občine Križevci za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU,110/02-ZDT-B in 
127/06-ZJZP),       15. člena Statuta občine Križevci 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) in 13. 
člena Odloka o  proračunu Občine Križevci za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2019) je občinski 
svet občine Križevci na 1. izredni  seji dne 25.04.2019  
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O  PRORAČUNU OBČINE 

KRIŽEVCI ZA LETO 2019 
 
Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2019 (Uradni 
list RS. št. 12/2019) se spremeni: 
 

1. člen 
V 2. členu se spremeni, tako da se glasi: 
Splošni del proračuna občine Križevci za leto 2019  se na 
ravni podskupin določa  v naslednjih zneskih: 
 

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.972.732 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.748.452 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.219.862 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.039.872 
703 Davki na premoženje 149.720 
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704 Domači davki na blago in storitve 30.270 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 528.590 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 337.620 
711 Takse in pristojbine 3.000 
712 Globe in druge denarne kazni 4.100 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000 
714 Drugi nedavčni prihodki 178.870 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 10.000 

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 214.280 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 123.632 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 90.648 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.653.887 
40 TEKOČI ODHODKI 738.516 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 147.980 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.430 
402 Izdatki za blago in storitve 520.706 
403 Plačila domačih obresti 2.300 
409 Rezerve 45.100 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.247.810 
410 Subvencije 160.000 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 774.940 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 123.382 
413 Drugi tekoči domači transferi 189.488 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.555.331 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.555.331 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 112.230 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 60.280 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 51.950 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -681.155 
 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 
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  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 59.468 
50 ZADOLŽEVANJE 59.468 

500 Domače zadolževanje 59.468 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 49.528 

55 ODPLAČILA DOLGA 49.528 
550 Odplačila domačega dolga 49.528 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -671.215 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 9.940 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 681.155 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 671.215 

 
2.člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2019 
dalje. 
 

Številka:410-0005/2018-12 
Datum:26.04.2019 
 

 Občina Križevci 
 Branko Belec, župan 
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OBČINA PODLEHNIK 
 
574. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Podlehnik za leto 2019 – 1 rebalans 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US in 76/08, 
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010), 40. člena 
Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 
11/2011) in 95. člena Statuta Občine Podlehnik je 

občinski svet Občine Podlehnik(Uradni list RS, št. 96/09)  
na 4. redni seji, ki je bila dne 25. 04. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

PODLEHNIK ZA LETO 2019 – 1 REBALANS 
 

1. člen 
 V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin 52/2018 z dne 
12.10.2019 se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 
 

 

KONTO 
  

OPIS 
REBALANS 
2019-1 [1] 

v EUR 
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 2.506.831 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.680.380 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.479.126 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.355.431 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 77.420 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 46.175 
706   DRUGI DAVKI 100 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 201.254 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  118.544 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  4.100 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 110 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 76.000 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 127.000 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 62.000 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 65.000 

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

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    699.451 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 648.451 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 51.000 

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) 2.537.473 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 833.347 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 157.758 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 24.157 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  574.631 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 46.800 
409   REZERVE 30.000 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 830.235 
410   SUBVENCIJE 59.800 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 480.681 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 46.725 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  243.029 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 830.238 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 830.238 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 43.654 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 18.200 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 25.454 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -30.642 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
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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) 115.476 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 115.476 
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 122.890 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  122.890 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) -38.057 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -7.414 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 30.642 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 38.380 
    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   

 
2. člen 

Spremeni se 10. člen tako da glasi: 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu financiranja se občina za proračun 2019 lahko 
zadolži pri državnem proračunu v višini 115.473 EUR, kar 
pa se ne šteje v kvoto zadolževanja občine, ker gre za 
financiranje v skladu z 23. členom ZOF. 
 

3. člen 
Ostale določbe Odloka o proračunu občine Podlehnik za 
leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin 52/2018) 
ostanejo nespremenjene. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin.  
Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati Odlok o 

proračunu Občine Podlehnik za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 52/2018 z dne 12. 10. 2018). 
 
Številka: 032-5/2018-2 
Datum: 25. 04. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
575. Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik 

za leto 2018 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. 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-
ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 92. člena Statuta Občine 
Podlehnik (Uradni list RS št.: 39/99) in spremembe, je 
Občinski svet občine Podlehnik na 4. redni seji, dne 25. 
04. 2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik 
za leto 2018. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2018 
izkazuje ( v EUR ): 
 

 

KONTO 
  

OPIS 
Realizacija: 

2018 [4] 
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) 1.927.968 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.733.950 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.512.023 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.410.334 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 57.078 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 43.521 
706   DRUGI DAVKI 1.090 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 221.927 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  113.716 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.644 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  1.400 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 104.168 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 20.719 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 20.719 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 
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74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    173.300 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 172.800 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 500 

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) 2.021.664 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 825.847 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 166.624 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 22.249 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  560.904 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 46.071 
409   REZERVE 30.000 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 713.700 
410   SUBVENCIJE 71.419 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 406.747 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 25.095 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  210.439 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 453.274 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 453.274 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 28.844 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 16.000 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 12.844 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -93.696 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

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

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 110.035 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 110.035 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 122.889 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  122.889 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) -106.550 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -12.854 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 93.696 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 144.930 
    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   

 
3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2018 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Podlehnik  za leto 2018 po 
programski klasifikaciji. V zaključnem računu so 
pojasnjeni tudi Načrti razvojnih programov. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi računovodsko poročilo. 
 

4. člen 
Zaključni račun Proračuna Občine Podlehnik za leto 2018 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-5/2019-9 
Datum: 25.04.2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

uporabi poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov v Občini Podlehnik 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 96/09, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 21/17), in v skladu z 19. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je 
Občinski svet Občine Podlehnik na svoji 4. redni seji dne 
25. 4. 2019 sprejel naslednji 
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ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O UPORABI POSLOVNIH STAVB IN 
POSLOVNIH PROSTOROV V OBČINI PODLEHNIK 

 
1 člen 

V Odloku o uporabi poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov v Občini Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 16/18; v nadaljevanju Odlok) se črta 9. člen 
Odloka. 
 

2. člen 
V 10. členu Odloka se zbriše prva točka, druga točka 
postane prva in tako naprej. 
 

3. člen 
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-5/2019-8 
Datum: 25. 4. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
577. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu 

opravljanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Podlehnik 

 
Na podlagi 62. 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), 149. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - 
uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - 
ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 
56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - 
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. 
US, 92/14 - odl. US, 15/17 – odl. US in 27/17 - ZPro), 
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in 
15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list Republike 
Slovenije. Št. 96/2009, Uradno glasilo Slovenskih občin, 
št. 21/2017) je je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji 
4.seji, dne 25. 4. 2019, sprejel 
 

ODLOK 
O DOPOLNITVI ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA 

OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S 
KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI PODLEHNIK 

 
1. člen 

V Odloku o načinu opravljanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Podlehnik (Uradno glasilo Slovenskih 
občin, št. 56/2017; v nadaljevanju: odlok) se v drugem 
odstavku 15. člena odloka, doda nova druga alineja, ki 
glasi: 
 

» - pravico do uporabe počitniške hiše, vikenda, 
praznega stanovanja ali poslovne enote, v kateri ni stalno 
prijavljenih stanovalcev in ni v stalni uporabi;«. 
 

2. člen 
Dosedanja druga in tretja alineja drugega odstavka 15. 
člena odloka postaneta tretja in četrta alineja.  
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati  petnajsti dan po objavi v Uradno 
glasilo slovenskih občin. 
 
Številka: 032-5/2018-3 
Datum: 25. 4. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
578. Odlok o organizaciji in delovnem področju 

Občinske uprave Občine Podlehnik 
 
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 
– ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) ter v skladu s 16. členom Statuta 
Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine 
Podlehnik, na svoji 4. redni seji, dne 25. 4. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU 

OBČINSKE UPRAVE OBČINE PODLEHNIK 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi 
organizacija in delovno področje ter urejajo druga 
vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave Občine 
Podlehnik. 
 

2. člen 
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. 
(2) Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z 
zakoni, statutom, tem odlokom in drugimi predpisi. 
(3) Za opravljanje posameznih nalog občinske uprave je 
s posebnim odlokom ustanovljena Skupna občinska 
uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju: 
skupna občinska uprava). 
 

3. člen 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z 
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih 
pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji in drugimi 
organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter 
podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles. 
 

4. člen 
(1) Delo občinske uprave je javno. 
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z 
objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili 
za javnost oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, 
da se seznani z delom občinske uprave. 
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(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan in 
direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa tudi 
podžupan in javni uslužbenci občinske uprave. 
 

5. člen 
Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski 
upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in 
osebnega dostojanstva ter zagotoviti čim hitrejše in lažje 
uresničevanje njihovih pravic in pravnih koristi. 
 
II. Organizacija in delovno področje občinske 

uprave 
 

6. člen 
(1) Organizacija občinske uprave je prilagojena nalogam 
občinske uprave. Za opravljanje nalog občinske uprave je 
ustanovljena Občinska uprava Občine Podlehnik, s 
sedežem v Podlehnik 9 (v nadaljevanju: občinska 
uprava), razen za opravljanje nalog po tem odloku, za 
katere je ustanovljena skupna občinska uprava. 
(2) Občinska uprava mora zagotavljati: 
• strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje 

nalog občinske uprave, 
• učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog 

občinske uprave, 
• zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje 

pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 
udeležencev v postopku, 

• usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih 
storitev, 

• polno zaposlenost uslužbencev v občinski upravi in 
• učinkovito sodelovanje z organi občine in z drugimi 

organi in institucijami. 
 

7. člen 
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti in 
organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na 
področju: 
• splošnih zadev, 
• normativno-pravnih zadev, 
• upravnih zadev, 
• javnih financ, 
• gospodarstva, gospodarskih javnih služb in 

investicij, 
• negospodarskih dejavnosti, 
• varstva okolja, 
• urejanja prostora, 
• drugih področij iz pristojnosti občine. 

(2) Skupna občinska uprava opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti na 
naslednjih področjih: 
• urejanja prostora, 
• varstva okolja 
• pravne službe, 
• občinskega inšpekcijskega nadzorstva, 
• občinskega redarstva in 
• notranje revizije. 

 
8. člen 

(1) Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb 
občinski svet v skladu z zakonom, z odlokom ustanovi 
režijski obrat in sicer kot nesamostojno notranjo 
organizacijsko enoto občinske uprave. 
(2) Naloge in pristojnosti režijskega obrata se opredelijo v 
posebnem odloku. 
 

 

9. člen 
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava 
naloge, ki se nanašajo na: 
• delovanje župana, podžupana in direktorja občinske 

uprave, 
• administrativne in strokovne naloge s področja 

delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles, drugih občinskih organov ter nadzornega 
odbor, 

• obveščanje občinskega sveta o delu občinske 
uprave, 

• naloge v zvezi z vlogami, 
• naloge v zvezi z volitvami, referendumi, zbori 

občanov in ljudsko iniciativo, 
• kadrovske zadeve in sistem plač javnih 

uslužbencev občinske uprave, 
• protokolarne zadeve, 
• prireditve Občine Podlehnik, 
• objavo splošnih aktov v Uradnem glasilu slovenskih 

občin ali drugih javnih glasilih, če je tako 
opredeljeno, 

• informiranje občanov, 
• strokovna in druga opravila pri sodelovanju občine z 

drugimi občinami, 
• sprejem, evidentiranje in odprava pošte, 
• arhiviranje dokumentov, 
• gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo 

in 
• druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v področje 

splošnih zadev. 
 

10. člen 
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
• priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in 

stališč, ki jih sprejemajo občinski svet, župan in 
drugi občinski organi, 

• priprava pogodb in aneksov k pogodbam, 
• strokovna pomoč pri izvajanju volitev oziroma 

referenduma, 
• pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim 

občinskim organom in 
• druge naloge, ki po svoji naravi spadajo med 

normativno-pravne zadeve. 
 

11. člen 
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja 
naslednje naloge: 
• vodi upravne postopke in izdaja odločbe v teh 

postopkih na I. stopnji, 
• sodeluje v upravnih postopkih, v katerih odločajo 

drugi pristojni organi in 
• opravlja druge naloge z upravnega področja. 

 
12. člen 

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja 
naslednje naloge: 
• priprava in izvajanje proračuna in priprava 

zaključnega računa ter finančnih poročil, 
• priprava in sodelovanje pri pripravi predlogov aktov 

s področja financ, 
• opravlja finančna, knjigovodska in druga strokovna 

opravila za proračun in koristnike proračunskih 
sredstev, 

• spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz 
pristojnosti občine ter dajanje mnenj k oblikovanju 
cen iz koncesijskih razmerij, 

• spremljanje in analiza davkov in taks iz občinske 
pristojnosti ter v skladu z zakonom priprava 
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strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma 
usklajevanje, 

• priprava premoženjske bilance občine, 
• statistična in analitična dela, 
• vodenje evidence osnovnih sredstev občine, 
• blagajniško poslovanje in obračun potnih nalogov, 
• obračun plač za zaposlene, za javna dela ter 

obračun plačil za opravljanje funkcije za občinske 
funkcionarje in 

• opravljanje drugih nalog s področja javnih financ. 
 

13. člen 
(1) Na področju gospodarstva, gospodarskih javnih služb 
in investicij občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
• priprava strategije razvoja občine ter programske 

usmeritve in programe razvoja posameznih 
dejavnosti s področja gospodarstva, 

• priprava razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov 
ter spremljanje njihovega izvajanja na področju 
gospodarstva in investicij, 

• vodenje evidence stavbnih zemljišč, statistična in 
analitična dela, 

• priprava strokovnih podlag za organizacijo 
gospodarskih javnih služb ter skrb za njihovo 
izvajanje, 

• izvajanje in vodenje postopkov javnega naročanja, 
• opravljanje premoženjsko-pravnih zadev, 
• pospešuje razvoj turizma, kmetijstva in podjetništva, 
• priprava projektov s tega področja, 
• priprava in izvajanje programov javnih del, 
• spremljanje in analiziranje gospodarskega gibanja v 

občini in 
• druge naloge s tega področja. 

(2) Občinska uprava opravlja naloge s področja izvajanja 
naslednjih gospodarskih javnih služb: 
• oskrba s pitno vodo, 
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, 
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

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

zavetišču, 
• pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje 

pokopališč, 
• vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav 

na, ob, ali nad vozišči državnih cest, ki so 
namenjene urejanju prometne ureditve oziroma 
varnemu odvijanju prometa skozi naselja, 

• varstvo pred požarom, 
• odvoz in hramba nepravilno parkiranih in 

zapuščenih vozil, 
• dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne 

razsvetljave, 
• izvajanje oglaševanja in plakatiranja, 
• urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij. 

 
14. člen 

Na področju negospodarske dejavnosti občinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
• priprava razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov 

na področju negospodarskih dejavnosti, 
• upravne naloge in vodenje upravnih postopkov s 

področja zdravstva, socialnega varstva, kulture, 
športa, otroškega varstva in javnih del, 

• skrb za realizacijo programov v skladu s 
proračunom, 

• uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih 
pravic nad zavodi, ki jih je ustanovila občina, 

• urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za 
občane, 

• priprava javnih razpisov za društva in drugih oblik 
organiziranosti in 

• druge naloge s tega področja.  
 

15. člen 
Na področju urejanja prostora skupna občinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
• priprava in vodenje postopkov za pripravo občinskih 

prostorskih aktov ter njihovih sprememb in 
dopolnitev,  

• sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih 
planov, 

• sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države, 
• podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi 
prostorskimi akti in drugimi predpisi občine glede 
varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede 
minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir 
obvezne občinske gospodarske javne službe, 

• vodenje postopkov lokacijske preveritve,  
• naloge občinskega urbanista, 
• določanje razvojnih stopenj ter vodenje in 

posodabljanje evidence o nezazidanih stavbnih 
zemljiščih, 

• izvajanje nalog, povezanih z delovanjem 
prostorskega informacijskega sistema, 

• izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške 
politike na lokalni ravni, 

• priprava načrtov preskrbe in upravljanja z zemljišči,  
• priprava mnenj, ki se posredujejo pripravljavcem 

sorodnega predpisa glede vpliva sorodnega 
predpisa, z uveljavitvijo katerega se bodo na 
določenem območju spremenile ali dopolnile 
določbe in vsebine tam veljavnega prostorskega 
izvedbenega akta ali bo sorodni predpis 
neposredno vplival na njegovo izvedljivost,  

• izdaja soglasij za spreminjanje meje parcele na 
podlagi zahteve lastnika nepremičnine ali 
geodetskega podjetja, 

• sodelovanje v postopkih legalizacije objektov, 
• priprava poročila o prostorskem razvoju na območju 

občin, 
• izvedba upravnih komasacij, 
• priprava aktov o predkupni pravici, 
• priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine, 
• priprava aktov o taksi za neizkoriščena stavbna 

zemljišča, 
• priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za 

prostorske akte, 
• strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri 

urejanju prostora, 
• informacije iz uradnih evidenc, 
• naloge v zvezi z usklajevanjem aktov, 
• naloge v zvezi z javnim naročanjem na področju 

urejanja prostora, 
• druge naloge s področja urejanja prostora v skladu 

z veljavnimi predpisi.  
 

16. člen 
Na področju varstva okolja skupna občinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
• priprava predpisov s področja obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
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• vodenje upravnih postopkov s področja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,  

• strokovna pomoč pri izvajanju predpisov s področja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja,  

• priprava in vodenje postopkov javnega naročanja s 
področja obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, 

• priprava in vodenje postopkov podelitve koncesije s 
področja obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, 

• priprava investicijske in druge dokumentacije, 
potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga 
sredstva,  

• priprava, vodenje, spremljanje in nadzor nad 
investicijami s področja varstva okolja, 

• priprava, vodenje, spremljanje in nadzor drugih 
projektov s področja varstva okolja, 

• upravne in strokovne naloge v zvezi z 
zagotavljanjem varstva okolja, 

• zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega 
monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski 
sistem varstva okolja, 

• pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij 
varstva okolja, 

• zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje 
javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave 
in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, 

• zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim 
osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva 
okolja, 

• druge strokovno tehnične in upravne naloge iz 
področja varstva okolja, 

• naloge varstva okolja, ki so jih na skupno upravo 
prenesle občine ustanoviteljice preko zveze občin z 
ustanovitvenim aktom zveze občin,  

• druge naloge s področja varstva okolja v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

 
17. člen 

Na področju pravne službe skupna občinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
• priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in 

drugih najzahtevnejših gradiv, 
• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za 

oblikovanje zahtevnejših gradiv, 
• vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih 

postopkih ter vodenje najzahtevnejših upravnih 
postopkov, 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih 
projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih 
gradiv, 

• priprava gradiva in sodelovanje na sejah občinskih 
svetov, odborov in komisij, 

• priprava in vodenje postopkov javnih naročil na 
vseh področij iz pristojnosti lokalne samouprave, 

• priprava in vodenje postopkov podelitve koncesij na 
vseh področij iz pristojnosti lokalne samouprave, 

• vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov, 
• priprava in pregled različnih vrst pogodb, 
• urejanje kadrovskih zadev, 
• vodenje postopkov ravnanja s stvarnim 

premoženjem, 
• varstvo osebnih podatkov,  
• opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v 

pristojnosti lokalne samouprave, 
• druge naloge s pravnega področja v skladu z 

veljavnimi predpisi. 
 

18. člen 
(1) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva kot 
prekrškovnega organa občine opravlja skupna občinska 
uprava. 
(2) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva se 
izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije, 
plakatiranja, zapuščenih vozil, vključevanju v redni odvoz 
in ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrbi s pitno vodo, 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda, urejanju pokopališč, pokopališki in 
pogrebni dejavnosti, nad gradnjami, za katere po 
gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje 
ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko 
inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.  
(3) Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski 
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. 
(4) Občinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in 
odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z 
državnimi in občinskimi predpisi občine.  
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče občinski 
inšpektor, so prihodek proračuna občine. 
 

19. člen 
(1) Naloge medobčinskega redarstva kot prekrškovnega 
organa občine opravlja skupna občinska uprava. 
(2) Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni s 
področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje, 
zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, 
zakonodaja cestah in o pravilih cestnega prometa, 
zakonodaja o zaščiti živali  ter drugih predpisov iz 
pristojnosti občinskega redarstva ter na podlagi teh 
zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi.  
(3) Medobčinsko redarstvo vodi vodja medobčinskega 
redarstva. Vodja medobčinskega redarstva in občinski 
redarji so pooblaščene uradne osebe. 
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski 
redarji, so prihodek proračuna občine. 
 

20. člen 
(1) Notranja revizija deluje kot skupna notranja revizijska 
služba pri skupni občinski upravi za izvajanje nalog 
notranjega revidiranja. Opravlja naloge notranjega 
revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in 
drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski 
uporabniki. 
(2) Skupna notranja revizijska služba deluje samostojno 
in neodvisno ter je neposredno podrejena županu, 
kateremu tudi neposredno poroča. 
(3) Skupno notranjo revizijsko službo vodi vodja, ki v 
okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in 
strokovnost dela skupne notranje revizijske službe. Za 
izvrševanje nalog odgovarja županu, za delo skupne 
notranje revizijske službe v celoti pa skupaj vsem 
županom občin, vključenih v notranjo revizijo.  
(4) Skupna notranja revizijska služba opravlja naslednje 
naloge: 
• priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,  
• izvajanje rednih in izrednih revizij,  
• svetovanje,  
• izdelava letnih poročil o delovanju službe,  
• sodelovanje z zunanjimi revizorji ter 
• druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem v 

skladu z veljavnimi predpisi. 
(5) Delovanje skupne notranje revizijske službe je 
urejeno s pravilnikom, ki ga izda župan občine skupaj z 
župani občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski 
službi. 
 
III. Način dela, pooblastila in odgovornosti 

delavcev 
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21. člen 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in 
nadzira delo občinske uprave. 
 

22. člen 
(1) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor 
občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. 
(2) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost 
poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se 
nanašajo na izvajanje nalog občine. 
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet let. 
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za 
imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj 
javnih uslužbencev. 
 

23. člen 
(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo 
občinske uprave odgovoren županu. 
(2) Direktor občinske uprave: 
• vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
• skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno 

opravljanje nalog občinske uprave, 
• izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji 

ali za to pooblasti javne uslužbence občinske 
uprave, 

• opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave, 
• skrbi za sodelovanje z drugimi organi občine, 
• koordinira delo s skupno občinsko upravo na 

področjih, za katere je ustanovljena in 
• opravlja druge naloge, določene z zakoni in s 

predpisi občine ter naloge, ki jih odredi župan. 
(3) Direktor občinske uprave izdaja odločbe in druge 
akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti 
in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih 
uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to 
pooblasti. 
 

24. člen 
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejema 
občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi 
zakone in druge predpise države, kadar v skladu z 
zakonom odloča o upravnih zadevah iz državne 
pristojnosti. 
(2) Občinska uprava in skupna občinska uprava 
odgovarjata županu za stanje na področju, za katerega je 
bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih 
področjih, izvaja zakonodajo in druge predpise, daje 
pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih 
področjih ter opravlja druge strokovne zadeve. 
 

25. člen 
(1) Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz 
občinske pristojnosti na prvi stopnji, na drugi stopnji pa 
župan, razen če je z zakonom določeno drugače. 
(2) O upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti odloča 
direktor občinske uprave. 
(3) Za odločanje v upravnih zadevah ali za vodenje 
posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe lahko 
župan pooblasti javne uslužbence občinske uprave, ki 
izpolnjujejo zakonske pogoje. 
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji, 
če ni z zakonom določeno drugače. 
 

26. člen 
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz 
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska 
uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa 
zakon. 

(2) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske 
uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče. 
 

27. člen 
(1) O izločitvi javnega uslužbenca v občinski upravi 
odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve 
javnega uslužbenca o zadevi tudi odloči, če je javni 
uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih 
zadevah. 
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave 
odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi 
odloči. 
 

28. člen 
(1) Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje 
več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih 
uslužbencev različnih strok in stopenj znanja, lahko 
župan občinske uprave ustanovi delovne skupine in 
druge oblike sodelovanja. 
(2) S sklepom župan določi sestavo delovne skupine, 
vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge. 
 

29. člen 
(1) Za naloge, ki zahtevajo posebno preučevanje ali 
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske 
uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi 
delovno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci 
nalog. 
(2) S sklepom župan določi sestavo delovne skupine, 
naloge, rok za izvedbo naloge, sredstva in druge pogoje 
za njeno delo. 
 

30. člen 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter 
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja 
občinske uprave, ki jih opravljajo posamezni javni 
uslužbenci, se določi z aktom o sistemizaciji delovnih 
mest v občinski upravi, ki ga izda župan. 
 

31. člen 
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, 
določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s 
pristojnostmi, navodili in pooblastili. 
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v 
skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo 
delovati politično nevtralno in nepristransko z 
upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih 
uslužbencev. 
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela 
skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v 
postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, 
kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz 
pristojnosti občine. Javni uslužbenci morajo varovati tajne 
podatke, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega 
dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in 
se v ta namen usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer 
pogoje za usposabljanje in izpopolnjevanje zagotavlja 
delodajalec. 
(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme 
ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, primerno 
mora upoštevati pravice in dolžnosti in interese oseb. 
Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora 
uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, 
določenih v predpisih. 
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito 
uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših 
rezultatov ob enakih stroških oziroma doseganja enakih 
rezultatov ob najnižjih stroških. 
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do 
uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da 
ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse 
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informacije in dokumente, s katerimi se seznani pri 
svojem delu. 
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov 
interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila 
veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev. 
(8) Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni direktorju 
občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa 
županu. 
 

32. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 61/08). 
 

33. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-5/2019-5 
Datum: 25. 4. 2019  
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
579. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve 

pomoči družini na domu- socialne oskrbe in 
določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoči družini na domu – socialne oskrbe za 
leto 2019 

 
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu  
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) ter 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/12) je Občinski svet občine Podlehnik, na 
svoji 4. redni seji,  dne 25. 4. 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE STORITVE 

POMOČI DRUŽINI NA DOMU- SOCIALNE OSKRBE 
IN DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE 

STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNE 
OSKRBE ZA LETO 2019 

 
1. člen 

Občinski svet občine Podlehnik soglaša, da znaša od 1. 
5. 2019:  
• skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob 

delavnikih  18,45 EUR na uro; 
• skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v 

nedeljo  23,04 EUR na uro; 
• skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na 

praznik 24,06 EUR na uro; 
 

2. člen 
Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu 
znaša od 1. 5. 2019 :  
• ob delavnikih 7,38 EUR na efektivno uro; 
• v nedeljo 9,22 EUR na efektivno uro; 
• na praznik 9,62 EUR na efektivno uro. 

Razliko do polne cene storitve bo občina Podlehnik kot 
subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v 
višini 60 %. 
 

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno številu 
uporabnikov, v 100 % pokrivala iz sredstev občinskega 
proračuna. 
 

3. člen 
V skladu z 6. členom Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev občina Podlehnik 
soglaša z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, 
zaradi posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno 
neposredno izvajalko na mesec,  od 1. 5. 2019 dalje. 
 

4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati 1. 5. 2019. 
 
Številka:032-5/2019-4 
Datum: 25. 4. 2019  
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
580. Sklep o strinjanju s pristopom Občine 

Gorišnica k skupnemu opravljanju nalog 
urejanja prostora in pravne službe v okviru 
Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 
Podravju  

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list Republike Slovenije. Št. 96/2009, Uradno glasilo 
Slovenskih občin, št. 21/2017) in v skladu s 29. členom 
Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/18) izdajam 
naslednji  

 
SKLEP 

O STRINJANJU S PRISTOPOM OBČINE GORIŠNICA 
K SKUPNEMU OPRAVLJANJU NALOG UREJANJA 

PROSTORA IN PRAVNE SLUŽBE 
V OKVIRU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN V 

SPODNJEM PODRAVJU 
 

1. 
S tem sklepom Občina Podlehnik potrjuje, da se strinja s 
pristopom Občine Gorišnica k skupnemu opravljanju 
nalog urejanja prostora in pravne službe v okviru Skupne 
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.   
 

2. 
Nalogi se bosta za Občino Gorišnica izvajali v obsegu, ki 
bo predhodno dogovorjen ter upoštevan v finančnem 
načrtu in programu dela. 
 

3. 
Navedeni nalogi se bosta za Občino Gorišnica pričeli 
izvajati predvidoma 1. 5. 2019 oziroma takoj po zaposlitvi 
potrebnega kadra.  
 

4. 
Sklep začne veljati z dnem podpisa.  
 
Številka: 033-2/2019 
Datum: 25. 4. 2019  
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 
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581. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa 
varnosti Občine Podlehnik v letu 2018   

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list RS št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 
21/17) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem 
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17; ZORed) je 
Občinski svet Občine Podlehnik na 4. redni seji,  dne 25. 
4. 2019  je sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O OCENI IZVAJANJA 

OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI  OBČINE 
PODLEHNIK V LETU 2018 

 
1. 

Občinski svet Občine Podlehnik ocenjuje, da so bili 
doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti 
Občine Podlehnik za leto 2018. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji 
Občinskega sveta Občine Podlehnik in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-5/2019-7 
Datum:  25. 4. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

OBČINA ROGAŠOVCI 
 
582. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci 

za leto 2018 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine 
Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) 
je Občinski svet Občine Rogašovci na 4. seji  dne 25. 4. 
2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci 
za leto 2018. 
 

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

3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 
2018 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni 
podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih: 
 

KONTO OPIS 

Realizacija 
2018 

 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 2.636.896,61 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 2.502.589,00 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      2.172.715,00 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.072.135,00 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 54.242,86 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 46.198,22 
706   DRUGI DAVKI 138,92 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 329.874,00 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  171.985,20 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.064,50 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  1.133,36 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 30.198,27 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 124.492,67 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 12.558,32 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.803,28 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 10.755,04 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 18.680,33 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  18.680,33 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    103.068,96 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 100.832,96 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 2.236,00 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0,00 



Št. 22/6.5.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 838 
 

 

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00 
787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 2.542.626,89 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.022.557,92 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 255.303,61 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 42.548,02 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  706.257,27 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1,13 
409   REZERVE 18.447,89 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 1.144.466,11 
410   SUBVENCIJE 56.000,01 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 721.592,96 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 108.565,31 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  258.307,83 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 262.522,91 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 262.522,91 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 113.079,95 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 89.251,92 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 23.828,03 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 94.269,72 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

        
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00 
440   DANA POSOJILA 0,00 
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0,00 
C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 

        
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 9.466,64 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  9.466,64 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 84.803,08 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -9.466,64 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -94.269,72 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017   

 9009   Splošni sklad  za drugo 749.117,44 
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 
2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-1/2019-12 
Rogašovci, dne 25. 4. 2019 
 

 Občina Rogašovci 
 Edvard Mihalič, župan 

 
 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
583. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št, 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/05, 
100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10-odl. 
US in 40/12-ZUJF); 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr., 110/11-

ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13 ZIPRS1415 in 
101/2013) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 60/18) in Odloka o proračunu 
Občine Zavrč za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 60/2017 in 4/2019),  je Občinski svet Občine 
Zavrč na 3. redni seji dne, 25.04.2019 sprejel,  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU 

OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2019 
 

1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2019 (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 60/2017 in 4/2019) se v 2. 
členu spremeni tako, da se glasi: 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

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: 
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Konto Naziv Znesek v 
EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.545.997,14 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.228.762,14 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.114.859,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.028.021,00 
703 Davki na premoženje  64.688,00 
704 Domači davki na blago in storitve 22.150,00 
706 Drugi davki 0,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 113.903,14 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 87.110,00 
711 Takse in pristojbine 1.800,00 
712 Globe in druge denarne kazni 1.500,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 23.493,14 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 8.085,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5.585,00 
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev      2.500,00 
73 PREJETE DONACIJE 0,00 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 
731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 309.150,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 309.150,00 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU      0,00 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.566.680,51 
40 TEKOČI ODHODKI 805.021,09 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 196.930,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.035,00 
402 402 Izdatki za blago in storitve 388.373,09 
403 Plačila domačih obresti 15.550,00 
409 Rezerve  172.133,00 
41 TEKOČI TRANSFERI 575.697,00 
410 Subvencije 55.760,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 300.450,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 79.700,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 139.787,00 
414 Tekoči transferi v tujino 0,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 154.392,42 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 154.392,42 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 31.570,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 18.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 13.570,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) -20.683,37 
 B. RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALKSIH DELEŽEV 0,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
440 Dana posojila 0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo 

premoženje v svoji lasti 
0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 0,00 
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 60.000,00 
50 Zadolževanje  60.000,00 
500 Domače zadolževanje 60.000,00 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 78.030,00 
55 Odplačilo dolga 78.030,00 
550 Odplačila domačega dolga 78.030,00 
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IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -38.713,37 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) -18.030,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)  20.683,37 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 38.713,37 
9009 Splošni sklad za drugo 38.713,37 

 
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 Zavrč. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Spremeni in dopolni se 4. člen Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2019, tako da se glasi: 
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. taksa za obremenjevanje voda, 
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov, 
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 

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

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

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

3. člen 
Spremeni in dopolni se 8. člen Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2019, tako da se glasi: 
Proračunski skladi so: 
1. Proračunska  rezerva oblikovana po ZJF 
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je 
določena s proračunom,  vendar največ do višine 1,5% 
prejemkov proračuna. 

Proračunska rezerva za naravne nesreče se v letu 
2019 oblikuje v višini 17.000,00 EUR in 

Proračunska rezerva iz rezerv države v višini 
150.633,00 eur.  

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. 
 

4. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 
Doda se 11. a. člen Odloka o proračunu Občine Zavrč 

za leto 2019, tako da se glasi: 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 

lahko zadolži do višine 535.500,00 eur. 
 

5. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 
2019 ostajajo nespremenjena. 
 

6. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 410-01/2017-007 
Datum: 25.04.2019 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 
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