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OBČINA HAJDINA 
 

131. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Hajdina za leto 2014 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
27/08-Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US in 
40/12 – ZUJF) in 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 
101/13 – ZIPRS1415) ter 16. člena Statuta Občine 
Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine 
Hajdina na 25. redni seji, dne 13. 3. 2014 sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA 

LETO 2014 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/13) 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 2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78) 4.844.770 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.518.047 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.798.892 

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.994.210 

 703 Davki na premoženje 713.544 

 704 Domači davki na blago in storitve 91.138 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 719.155 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 306.470 

 711 Takse in pristojbine 1.800 

 712 Globe in druge denarne kazni 1.560 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.524 

 714 Drugi nedavčni prihodki 405.801 

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 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.326.723 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 685.047 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 641.676 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.988.199 

40 TEKOČI ODHODKI 1.216.163 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 207.524 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.585 

 402 Izdatki za blago in storitve 893.975 

 403 Plačila domačih obresti 68.000 

 409 Rezerve 13.079 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.203.724 

 410 Subvencije 108.432 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 650.859 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 183.863 

 413 Drugi tekoči domači transferi 260.570 

 414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.464.786 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.464.786 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 103.526 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniku 80.026 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 23.500 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -143.429 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       € 

  Skupina/Podskupina kontov    leto 2014 

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 2014 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 198.500 

50  ZADOLŽEVANJE 198.500 

 500 Domače zadolževanje 198.500 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 169.300 

55 ODPLAČILA DOLGA 169.300 

 550 Odplačila domačega dolga 169.300 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -144.229 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 29.200 
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XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 143.429 

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 114.229 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-2/2013-1 
Datum: 13. 3. 2014 
 
 Občina Hajdina 
 mag. Stanislav Glažar, župan 
 

 
 
132. Ugotovitveni sklep o obstoju javnega 

interesa pri izvedbi investicije "Klubske 
stavbe I. in II. ter tribun in igrišč v območju 
Športnega parka NK Gerečja vas" in 
oprostitve plačila komunalnega prispevka 
investitorja NK Gerečja vas 

 
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Odloka o 
programu  opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine 
Hajdina (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 17/11 in 
38/12) in  16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list 
RS, št.  63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/10)  je Občinski svet na 25. redni seji, dne   13. 3. 
2014 sprejel naslednji: 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
O OBSTOJU JAVNEGA INTERESA PRI IZVEDBI 
INVESTICIJE "KLUBSKE STAVBE I. IN II. TER 
TRIBUN IN IGRIŠČ V OBMOČJU  ŠPORTNEGA 
PARKA NK GEREČJA VAS " IN OPROSTITEV 

PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
INVESTITORJA NK GEREČJA VAS 

 
1. 

Občinski svet Občine Hajdina ugotavlja obstoj javnega 
interesa pri izvedbi investicije "Klubske stavbe I. in II., 
ter tribun in igrišč v območju Športnega parka NK 
Gerečja vas" investitorja NK Gerečja vas 38 , 2288 
Hajdina. 
 

2. 
Investitorja se oprosti plačila komunalnega prispevka za 
gradnjo infrastrukture, ki je predmet projekta. 
 

3. 
Znesek komunalnega prispevka, ki bi ga sicer moral 
občini plačati investitor, je vložek Občine Hajdina v 
projekt iz prve točke tega sklepa. 
 

4. 
V primeru lastninskega preoblikovanja investitorja ali 
spremembe namembnosti, se lastniku za gradnjo iz 
prve točke tega sklepa po uradni dolžnosti odmeri 
komunalni prispevek. V tem primeru oprostitev plačila 
komunalnega prispevka na podlagi tega sklepa preneha 
veljati. 
 

5. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354-11/2014 
Datum: 13. 3. 2014 
 
 

 Občina Hajdina 
 mag. Stanislav Glažar, župan 
 

 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 
 
133. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Kranjska Gora 
(Uradno prečiščeno besedilo - PUP KG 
UPB3) 

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

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

PREČIŠČENO BESEDILO – PUP KG UPB3) 
 
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
občine Kranjska Gora- UPB 3 ( Uradno glasilo 
slovenskih občin št 25/2013) se v 3. odstavku 52. člena 
črta celotno besedilo razen prvega stavka.  
 
Št.:7-4/2013-2 
Datum: 28.2.2014 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
 
134. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine 

Lovrenc na Pohorju za leto 2014 
 
Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št.: 13/11), na podlagi 49. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, s spremembami  in 
dopolnitvami) in skladno z 8. čl. Odloka o proračunu 
Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 (UGSO št.: 
54/13), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 
23. redni seji, dne 20.2.2014, sprejel  
 

ODLOK 
O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2014 
 

1. člen 
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz 
proračunske rezerve v letu 2014. 
 

2. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na 
Pohorju se zagotovijo sredstva za odpravo posledic 
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 na 
občinski infrastrukturi, v višini 30.000,00 EUR . 
 

3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v 
okviru zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc 
na Pohorju za leto 2014. 
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4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0075-0004/2014 
Datum: 20.2.2014 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 
135. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave 
"Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Maribor" 

 
Na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10), 54. člena Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št 
13/2011), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, 
dne 20.2.2014, sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI  ORGANA 

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« 

 
1. člen 

V odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
MARIBOR« (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011 in 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2011) se v 1. 
odstavku 10. člena v točki II. za redarstvo  spremenijo 
prva, četrta, dvanajsta in trinajsta alineja, tako da se 
glasijo:  

 Mestna občina Maribor  88,29 % 

 Duplek           0,99 % 

 Ruše           0,49 % 

 Selnica ob Dravi     0,49 % 
 

2. člen 
V celotnem besedilu odloka se beseda »direktor 
medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor« 
nadomesti z besedo »vodja medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Maribor« v ustreznem sklonu. 
 

3. člen 
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih 

glasilih svoje občine v petnajstih dneh  
po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o 

odloku zadnji odločal.  
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah in začne veljati in  
uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem 

glasilu.  
 
Številka: 0075-0003/2014 
Lovrenc na Pohorju, dne: 20.2.2014 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 
136. Letni program športa Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2014 
 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98 in nadaljnj.), v skladu z usmeritvami Nacionalnega 

programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
24/00 in 31/00) ter na podlagi Pravilnika za vrednotenju 
športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, 
št. 25/2008) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
na svoji 23. redni seji, dne 20.2.2014 sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2014 

 
I. Uvod 
Občina Lovrenc na Pohorju z letnim programom športa 
opredeljuje športne programe, ki se sofinancirajo s 
sredstvi občinskega proračuna, njihovo vsebino ter 
višino in namen sredstev predvidenih v proračunu 
občine. 
 
II. Izhodišča in usmeritve 
Upoštevaje izhodišč nacionalne strategije razvoja športa 
in z namenom uresničevanja ciljev oziroma nalog 
opredeljenih v Letnem programu športa v občini Lovrenc 
na Pohorju, poudarjamo naslednje specifike: 

1. Posebno pozornost bomo namenili interesnim in 
tekmovalnim programom otrok in mladine, z 
namenom spodbujati kakovosten način preživljanja 
prostega časa in preventivnega delovanja (v 
smislu preprečevanja socialno patoloških pojavov). 

2. Izvajalcem športnih programov, ki so nosilci 
športnega življenja v občini, bomo pomagali 
uresničiti njihove zastavljene cilje. 

3. Spodbuja se predvsem množičnost vključevanja v 
programe športa, skušali pa bomo vplivati tudi na 
sodelovanje med osnovno šolo in društvi pri 
usmerjanju mladih v šport in rekreacijo. 

4. S sofinanciranjem programov za mlade usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, bomo skušali 
doseči razvijanje športnega potenciala mladih v 
domačem okolju. 

 
III. Obseg sredstev 
Občina Lovrenc na Pohorju z Odlokom o proračunu 
občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014 zagotavlja 
proračunska sredstva namenjena izvajanju športnih 
programov v občini na podprogramu proračunske 
porabe št. 18059001 - Programi športa. Za športno 
dejavnost so v letu 2014 zagotovljena sredstva v višini 
46.225,00 EUR. 
 
IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje 

S sredstvi za transferje neprofitnim organizacijam in 
ustanovam se bodo sofinancirali naslednji programi 
športa, uporaba športnih objektov ter strokovne in 
razvojne naloge na področju športa v Občini Lovrenc na 
Pohorju glede na vsebino: 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok; 
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok; 
3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport (od 6 do 14 let); 
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, 
5. interesna športna vzgoja mladine; 
6. športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport (od 15 do 20 let); 
7. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami; 
8. športna dejavnost študentov; 
9. športna rekreacija; 
10. kakovostni šport; 
11. vrhunski šport; 
12. šport invalidov. 
Za izvedbo navedenih programov bodo v občinskem 

proračunu za leto 2014 zagotovljena sredstva v višini 
14.970,00 EUR (na SM 418600 – Sofinanciranje 
programov športa – točkovni sistem).  
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Poleg sredstev za navedene programe bodo v 
občinskem proračunu za leto 2014 zagotovljena tudi 
sredstva za izvajanje naslednjih razvojnih in strokovnih 
nalog: 

1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov (sredstva v višini 1.100,00 EUR 
na SM 418602); 

2. športne prireditve (sredstva v višini 2.190,00 EUR 
na SM 418605); 

3. športni objekti (sredstva v višini 27.765,00 EUR na 
SM 418603 – sredstva za najemnine dvoran); 

4. Materialni stroški in stroški storitev (sredstva v 
višini 200,00 EUR na SM 418604 – zagonska 
sredstva za delovanje novonastalih društev). 

Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2014 ne predvideva 
sredstev za sofinanciranje naslednjih dejavnosti: 

1. Znanstveno – raziskovalno dejavnost; 
2. založniška dejavnost; 
3. spremljanje pripravljenosti in svetovanje treninga; 
4. informacijski sistem na področju športa; 
5. medobčinsko in mednarodno sodelovanje. 

 
V. Športni programi 
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo 
izvajala: 

1. rekreativne programe na področjih športne 
rekreacije, planinarjenja, pohodništva in 
kolesarjenja; 

2. športne programe v individualnih športnih panogah 
atletike, karateja in kegljanja; 

3. športne programe v kolektivnih športnih panogah 
košarke, malega nogometa, orientacijskih tekov in 
občasnih dogodkov individualnih športnih panog, ki 
imajo ekipna tekmovanja (karate, kegljanje). 

 
VI. Športne prireditve 
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo v letu 
2014 predvidoma organizirala okrog 60 športnih, 
tradicionalnih in rekreativnih prireditev. 
 
VII. Prostovoljno delo v športu 
Tudi v letu 2014 bodo amaterski športni delavci v 
športnih društvih opravili veliko prostovoljnega dela, na 
katerem temelji šport v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
VIII.    Posebne določbe 
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje 
posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, 
ki se bodo prijavili na Javni razpis, se bo opravila v 
skladu s Pogoji, merili in normativi za vrednotenje 
športnih programov, ki so sestavni del Pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na 
Pohorju. 
 
IX.  Veljavnost in uporabnost 

Letni program športa Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO) in se 
uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za 
sofinanciranje programov športa v občini Lovrenc na 
Pohorju v letu 2014. 

Letni program športa se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin (UGSO). 
 
Številka: 0075-0008/2014 
Datum: 20.2.2014 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 
 
 

137. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne javne službe 
komunalne in padavinske odpadne vode ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo 
infrastrukturnih objektov in naprav v Občini 
Lovrenc na Pohorju 

 
Na podlagi petega odstavka 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) in 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju na 19. redni seji OS dne 04.06.2013, sprejel 
naslednji: 
 

SKLEP 
 

1. člen 
Potrdi se »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 
obvezne javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za 
uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju« skladno z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). 
 

2. člen 
Potrdi se stroškovna cena izvajanja storitev obvezne 
javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode, skladno z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12 in 109/12), v višini 0,1591 €/m3. 
 

3. člen 
Potrdi se  mesečna vrednost omrežnine za rabo javne 
infrastrukture po kateri se izvaja javna služba odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode kot so 
navedene v tabeli:  
 

Dimenzija 
priključka 

Faktor omrežnine 
Omrežnina  v € 

(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 7,03 

20 < DN < 40 3,00 21,10 

40 ≤ DN < 50 10,00 70,33 

50 ≤ DN < 65 15,00 105,49 

65 ≤ DN < 80 30,00 210,98 

80 ≤ DN < 100 50,00 351,63 

100 ≤ DN < 150 100,00 703,26 

DN ≤ 150 200,00 1406,53 

 
4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se 
začne od 01.11.2013. 
 
Številka: 0075-0009/2013 
Datum: 04.06.2013 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 
138. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju 

cene izvajanja storitev obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
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občini Lovrenc na Pohorju 
 
Na podlagi petega odstavka 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) in 14. člena Statuta 
Občine Lovrenc na Pohorju, je Občinski svet Občine 
Lovrenc na Pohorju na 19. redni seji OS dne 
04.06.2013, sprejel naslednji: 

 
SKLEP 

 
1. člen 

Potrdi se »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s 
pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na 
Pohorju« skladno z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12 in 109/12). 
 

2. člen 
Potrdi se stroškovna cena izvajanja storitev obvezne 
javne službe oskrba s pitno vodo, skladno z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), v višini v višini 
0,4543 €/m3. 
 

3. člen 
Potrdi se  mesečna vrednost omrežnine za rabo javne 
infrastrukture po kateri se izvaja javna služba oskrba s 
pitno vodo kot so navedene v tabeli: 
 

Dimenzija 
priključka 

Faktor omrežnine 
Omrežnina v € 

(brez DDV) 

DN ≤ 20 1,00 1,40 

20 < DN < 40 3,00 4,19 

40 ≤ DN < 50 10,00 13,95 

50 ≤ DN < 65 15,00 20,93 

65 ≤ DN < 80 30,00 41,85 

80 ≤ DN < 100 50,00 69,75 

100 ≤ DN < 150 100,00 139,51 

DN ≤ 150 200,00 279,01 

 
4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se 
začne od 01.11.2013. 
 
Številka: 0075-0009/2013 
Datum: 04.06.2013 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 

 
139. Sklep o določitvi višine subvencioniranja 

cene storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju za leto 2014 

 
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Sklepa 
komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 
106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno 
pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, 
dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za 
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena 
(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9380) 
ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011) je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 23. redni 
seji, dne 20.2.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 

STORITEV ZBIRANJA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE 

DOLOČENIH VRST MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV 

PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2014 
 

I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju 
Občine Lovrenc na Pohorju, v letu 2014, 
subvencionirala v naslednji višini: 

MESEČNI 
ODVOZ 2014 

Cena 
2013 
EUR 

Cena 
2014 
EUR 

 
SUBVENCIJA  

 
SUBVENCIJA  

MESEČNO 
EUR 

LETNO 
EUR (x12) SUBVENCIJA 

Posoda L Št.posod/mesec 
BREZ 
DDV 

BREZ 
DDV 

 2014 BREZ 
DDV   2014 Z DDV  skupaj skupaj % 

60 299 1,52 3,74 
                          

2,22    
                                 

2,43    
                      

727,17    
                    
8.726,00    59,39 

120 599 7,47 9,34 
                          

1,87    
                                 

2,05    
                   

1.226,54    
                 
14.718,51    20,02 

240 62 14,21 17,75 
                          

3,54    
                                 

3,88    
                      

240,33    
                    
2.883,97    19,94 
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770 2     
                               
-      

                                      
-      

                                
-      

                                 
-        

1100 17 62,34 77,05 
                        

14,71    
                               

16,11    
                      

273,83    
                    
3.285,92    19,09 

  
   

    
                   

2.467,87    
                 

29.614,39    
  

II. 
Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.03.2014 do 
31.12.2014. 
 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2014, le za gospodinjstva oziroma druge 
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina 
pokrila iz sredstev občinskega proračuna.  
 

IV. 
Sredstva subvencije bo Občina Lovrenc na Pohorju 
nakazovala SNAGI, družbi za ravnanje z odpadki in 
druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 
2000 Maribor, kot izvajalcu obvezne lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju 
Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi posebej 
sklenjene pogodbe.  
 

V. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01. 03. 2014 naprej.  
 
Številka: 0075-0005/2014 
Lovrenc na Pohorju, dne: 20.2.2014 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 
 
 

140. Sklep o določitvi višine subvencioniranja 
cene izvajanja storitev obvezne javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za 
uporabo javnih infrastrukturnih objektov in 
naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 
2014 

 
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe 
komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena 
(Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
na 23. redni seji, dne 20.2.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 
IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE 

ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2014 
 

I. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2014, subvencionirala 
v naslednji višini: 

 
a)  Cena izvajanja storitev - odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
 

Subvencija cene                                            
izvajanje storitev                                

odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 

% 
Znesek subvencije v 
EUR brez DDV/m3 

Znesek subvencije 
v EUR z DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v m3 

Subvencija 
cene 

storitve v 
EUR 

  100,00 0,1591 0,1742 
81.948 14.275,34 

 
b) Cena omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode 
 

Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne 
vode % 

Znesek 
subvencije 
brez DDV 

Znesek 
subvencije z 

DDV 

ŠT.PRIKLJ. SUBVENCIJ
A/LETO2014 

v 
EUR 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
FAKTOR 

OMREŽNINE 

 z DDV 

Priključek DN ≤ 20 1,00 100,00 7,03 7,70 
568 52.483,20 
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Priključek <20  DN < 40 3,00 100,00 21,10 23,10 
57 15.800,40 

Priključek 40 ≤ DN < 50 10,00 100,00 70,33 77,01 
7 6.468,84 

Priključek 50 ≤ DN < 65 15,00 100,00 105,49 115,51 
2 2.772,24 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,00 100,00 210,98 231,02 
0 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 50,00 100,00 351,63 385,03 
2 9.240,72 

Priključek 100 ≤ DN < 150 100,00 100,00 703,26 770,07 
0 0,00 

Priključek DN ≤ 150 200,00 100,00 1.406,53 1.540,15 
0 0,00 

     
 86.765,40 

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.03.2014 do 
31.12.2014. 
 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in 
padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE 
za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2014, subvencionirala 
le za gospodinjstva oziroma druge uporabnike, ki ne 
opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 

V. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu 
obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 
Lovrenc na Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine Lovrenc 
na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega 
obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek 
subvencije in odredbe župana. 
 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01. 03. 2014 naprej.  
 
Številka: 0075-0007/2014 
Lovrenc na Pohorju, dne: 20.2.2014 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 

141. Sklep o določitvi višine subvencioniranja 
cene izvajanja storitev obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
občini Lovrenc na Pohorju za leto 2014 

 
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. 
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Uredbe 
komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena 
(Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
na 23. redni seji, dne 20.2.2014 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 

IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO 

VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 
UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH 

OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2014 

 
I. 

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na 
Pohorju, v letu 2014, subvencionirala v naslednji višini: 
 

a) Cena izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo 
 

Oskrba s pitno vodo % Znesek 
subvencije 
EUR brez 
DDV/m3 

Znesek 
subvencije 

EUR z 
DDV/m3 

Predvidena 
količina 

storitve v 
m3 

Subvencija 
cene 

storitve/ 
EUR 

 28,64    0,1301 0,1425 94.049 13.401,98    

 
b) Cena omrežnine – obvezna javna služba oskrba s pitno vodo 
 

DIMENZIJA PRIKLJUČKA 
SUBVENCIJ

A CENE 
OMR     

SUBVENCIJA 
CENE OMR     

ŠT.PRIKLJ. 
SUBVENCIJ
AOMREŽNIN

E/LETO 

SUBVENCIJ
AOMREŽNIN

E/LETO 

  
V EUR brez 

DDV 
v EUR z DDV   

2014 v 
EUR 

2014 v 
% 
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Priključek DN ≤ 20 0,3568 0,3907 688 
3.225,59 25,49 

Priključek < 20  DN < 30 2,6043 2,8517 51 
1.745,25 62,16 

Priključek ≤ 30  DN < 40 0,0000 0,0000 11 
0,00 0,00 

Priključek 40 ≤ DN < 50 4,7696 5,2227 7 
438,71 34,19 

Priključek 50 ≤ DN < 65 9,2458 10,1242 2 
242,98 44,17 

Priključek 65 ≤ DN < 80 30,1658 33,0316 0 
0,00 0,00 

Priključek 80 ≤ DN < 100 55,5621 60,8405 2 
1.460,17 79,66 

Priključek 100 ≤ DN < 150 0,0000 0,0000 0 
0,00 0,00 

Priključek DN ≤ 150 0,0000 0,0000 0 
0,00 0,00 

    
7.112,69     

 
II. 

Čas veljavnosti tega sklepa je od 01.03.2014 do 
31.12.2014. 
 

III. 
Občina Lovrenc na Pohorju bo subvencionirala ceno 
storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za 
uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 
Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2014, le za 
gospodinjstva oziroma druge porabnike, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti.  
 

IV. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 
Lovrenc na Pohorju. 
 

V. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu 
obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 
Lovrenc na Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na 
območju Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi 
mesečnega zahtevka Režijskega obrata Občine 
Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in odredbe 
župana. 
 

VI. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01. 03. 2014 naprej.  
 
Številka: 0075-0006/2014 
V Lovrenc na Pohorju, dne: 20.2.2014 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 

OBČINA MAKOLE 
 
142. Odlok o predmetu in pogiojih za podelitev 

koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe pokopališke in 
pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč 
v Občini Makole 

 
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno 
glasilo slovenskih občin 2/2007) je Občinski svet Občine 
Makole na svoji 21. redni seji dne 06.03.2014 sprejel 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV 
KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POKOPALIŠKE IN 
POGREBNE DEJAVNOSTI TER UREJANJU 

POKOPALIŠČ V OBČINI MAKOLE 
 
I.   Splošne določbe 
 

1.  člen 
(uporaba izrazov) 

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

2.  člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina 
Makole (v nadaljevanju: koncedent) določi predmet in 
pogoje za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne 
dejavnosti ter urejanja pokopališč (v nadaljevanju: 
koncesionirana javna služba) na območju občine 
Makole (v nadaljevanju: občina).  
(2) S tem odlokom koncedent določa: 

 dejavnosti, ki so predmet koncesionirane javne 
službe, 

 območje izvajanja koncesionirane javne službe, 
uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 splošne pogoje za izvajanje koncesionirane javne 
službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 
zagotavljajo, 

 vrsto in obseg monopola ali način njegovega 
preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 vire financiranja koncesionirane javne službe, 

 način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem koncesionirane javne 
službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 
koncesionirane javne službe. 

 
II.   Predmet koncesionirane javne službe 
 

3. člen 
(storitve, ki so predmet koncesionirane javne 

službe) 
(1) Koncesionirana javna služba po tem odloku obsega 
naslednje pokopališke dejavnosti: 

 zagotovitev uporabe mrliške vežice in priprava 
vežice za sprejem pokojnika, 
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 določanje datuma in ure pokopa, praviloma v 
dogovoru z naročnikom, 

 izvajanje pogrebnih svečanosti, 

 izkop in zasip jame oziroma ureditev prostora za 
žarni pokop ter zaščita sosednjih grobov, 

 prva ureditev groba (za žarni pokop – zaprtje 
pokrova žarne niše, prekritje z zemljo in s ploščo 
spomenika, odstranitev cvetja in čiščenje plošče, 
za klasični pokop – zasutje jame, položitev cvetja 
na gomilo oziroma stojalo, odstranitev cvetja in 
kamenja, ureditev osnovne gomile, odstranitev 
presežka zemlje na deponijo), 

 druge naloge, ki so določene z občinskim 
odlokom,  zakonom ali na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi. 

(2) Druge naloge urejanja pokopališča, se izvajajo v 
okviru režijskega obrata. 
 
III.   Območje izvajanja javne službe, uporabniki 

ter razmerja do uporabnikov 
 

4.  člen 
(območje izvajanja javne službe) 

Koncesionirana javna služba se izvaja na celotnem 
območju občine.  
 

5.  člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabnik ima, na območju občine, na katerem se 
izvaja koncesionirana javna služba, pravico do uporabe 
storitev javne službe na pregleden in nepristranski način 
pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko 
in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč in na 
njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 
(2) Uporaba storitev koncesionirane javne službe je 
obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na 
njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 
 
IV.   Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
 

6.  člen 
(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane javne službe. Koncesionar je lahko tudi 
tuja oseba, če zakon ne določa drugače. 
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
javne službe so: 

 da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je 
predmet javne službe; 

 da ima ustrezna soglasja in dovoljenja pristojnih 
organov za izvajanje dejavnosti, ki so z zakonom 
predpisana. 

 da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično 
usposobljen za izvajanje javne službe, 

 da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje 
javne službe, 

 da je finančno in poslovno usposobljen, 

 da proti njemu ni uveden postopek stečaja, 
likvidacije ali prisilne poravnave, 

 da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran 
in kvaliteten način ob upoštevanju predpisov, 
normativov in standardov, 

 da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob 
vsakem času, 

 da se obveže zavarovati proti odgovornosti za 
škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko 
povzroči občini ali tretji osebi, 

 da predloži dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, 
da ima potrebna znanja in izkušnje za izvajanje 
dejavnosti, 

 drugi pogoji, določeni s posebnimi predpisi. 
 
V.  Splošni pogoji za izvajanje koncesionirane 

javne službe 
 

7.  člen 
(splošni pogoji za izvajanje koncesionirane javne 

službe) 
Koncesionar izvaja koncesionirano javno službo na 
krajevno običajen način, z dostojanstvom in 
spoštovanjem do umrlih ter v skladu z zakonom, ki ureja 
pokopališko in pogrebno dejavnosti ter urejanju 
pokopališč, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 
 
VI.   Obseg monopola 
 

8.  člen 
(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 
2. člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju. 
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju 
občine. 
 
VII.   Začetek in čas trajanja koncesije 
 

9.  člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe. 
 

10. člen 
(čas trajanja koncesije) 

Koncesija se podeli za določen čas  5 let. 
 
VIII.  Viri financiranja javne službe 
 

11. člen 
(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe iz: 

 plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 dotacij in donacij, 

 drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
IX.    Način plačila koncesionarja 
 

12. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko 
dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe. 
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v 
odstotkih od cene storitve koncesionarja, način 
obračuna in plačila pa se podrobneje določi v 
koncesijski pogodbi. Koncesijska dajatev znaša najmanj 
5% cene storitev. 
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti 
podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in 
plačuje koncesijska dajatev. 
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v 
javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu 
koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v 
koncesijski pogodbi. 
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X.    Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 
službe 

 
13. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni 
občinski inšpekcijski organ in občinska uprava občine. 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
občinska uprava. 
(3) Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora 
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor ter omogočiti 
vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in 
pojasnila. 
(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. 
Napovedan nadzor s strani koncedenta se napove 
praviloma 15 dni pred izvedbo. 
(5) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja 
redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb ter 
praviloma le v poslovnem času koncesionarja. 
(6) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta 
pooblaščena predstavnika koncedenta in koncesionarja. 
 
XI.     Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

 z odvzemom koncesije, 

 s prevzemom javne službe v režijo, 

 v drugih primerih določenih s koncesijsko 
pogodbo. 

 
15. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena 

 z razdrtjem. 
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe ter druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe 
se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

16. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko, z upravno odločbo, odvzame 
koncesijo koncesionarju ne glede na določila 
koncesijske pogodbe: 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v 
za to določenem roku, 

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

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in 
pravočasno, skratka tako, da  so povzročene 
motnje v izvajanju dejavnosti, 

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, 
standardi in navodili koncedenta, 

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev 
predpisov in določil koncesijske pogodbe. 

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom 
koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, 
četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena. 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo 
alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar 
pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb. 
 

17. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo. 

(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 
pogodbi. 
 

18.  člen 
(prenehanje koncesionarja) 

(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja 
koncesionarja. 
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni 
pogoji za prenos koncesije na tretjo osebo ali v primeru 
prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne 
pravne naslednike (v primeru pripojitve, spojitve, 
prenosa premoženja, preoblikovanja ipd.. 
koncesionarja). V tem primeru lahko koncedent pod 
pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe 
razdre koncesijsko pogodbo ali od nje odstopi.  
 
XII.    Način podelitve koncesije 
 

19. člen 
(javni razpis) 

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega 
razpisa. 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS na portalu 
javnih naročil in na uradni spletni strani občine. 
 

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega 
koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb. 
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en 
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom 
določene pogoje. 
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi. 
 

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni 
uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem 
partnerstvu, in mora vsebovati najmanj: 

 naziv in sedež koncedenta, 

 podatke o objavi koncesijskega akta, 

 predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, 

 začetek in predvideni čas trajanja koncesije, 

 postopek izbire koncesionarja, 

 merila za izbor koncesionarja, 

 način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za 
opravljanje koncesionirane javne službe, 

 kraj, rok in način predložitve prijav, 

 naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav, 

 rok za izbor koncesionarja, 

 rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa, 

 navedbo odgovornih oseb za dajanje pisnih in 
ustnih informacij med razpisom, 

 druge podatke potrebne za izvedbo javnega 
razpisa. 

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka. 
 

22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek 
konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki 
ureja javno naročanje. 
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb župan 
občine imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo 
predsednik in dva člana.  
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(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku 
določenem z zakonom, ki ureja področje javnih 
gospodarskih služb. 
 

23. člen 
(merila za izbor) 

(1) Merila za izbor koncesionarja so: 

 cena opravljanja obvezne javne službe; 

 višina koncesnine; 

 tehnična usposobljenost, ki presega minimalne 
zahteve javne službe; 

 kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so 
pomembne za izvajanje javne službe, ki presegajo 
minimalne zahteve javne službe; 

 dosedanje pozitivne reference na področju 
izvajanja razpisane javne službe; 

 celovitost ponujenega izvajanja javne službe v 
okviru iste osebe. 

(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo 
prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in 
ovrednotena (določen način njihove uporabe) ter 
navedena v zgornjem vrstnem redu od 
najpomembnejšega do najmanj pomembnega. 
 
XIII.     Organ, ki opravi izbor koncesionarja 
 

24. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno 
odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz 
drugega odstavka 22. člena tega odloka. 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, 
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj 
stranke. 
 
XIV.     Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe 
 

25. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o 

koncesiji) 
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene 
Župan Občine Makole. 
 
XV. Druge sestavine potrebne za določitev in 

izvajanje pogodbe o koncesiji 
 

26. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe 
na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje 
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi 
razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa 
samo s soglasjem koncesionarja. 
 

27. člen 
(višja sila - dolžnosti in pravice koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti 
izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, 
nastalih zaradi višje sile. 
 (2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na 
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah. 
 (3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar 
samo sporazumno med koncedentom in 
koncesionarjem. 
 
 

28. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za 
škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne 
službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom 
ali drugim osebam. 
 

29. člen 
(začasen prevzem) 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne 
službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi 
koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na 
drug način, določen v koncesijski pogodbi. 
 

30. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri 
opravljanju koncesionirane gospodarske javne službe 
povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam, 
če s koncesijsko pogodbo ni dogovorjena drugačna 
vrsta odgovornosti. 
 

31. člen 
(zavarovanje) 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, 
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali 
drugim osebam. Zavarovanje se mora glasiti v korist 
Občine Makole. 
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi 
s koncesijsko pogodbo. 
 
XVI.    Prehodne in končne določba 
 

32. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na 
področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2007). 
 

33. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
Številka: 900-1/2014-11 
Datum: 06.03.2014 
 
 Občina Makole 
 Alojz Gorčenko, župan 
 

 
 
143. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o štipendiranju študentov in 
dijakov Občine Makole 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno 
glasilo Slovenskih občin, št. 2/2007) je Občinski svet 
Občine Makole na 21. redni seji, dne 06.03.2014 sprejel 
 

PRAVILNIK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
ŠTIPENDIRANJU ŠTUDENTOV IN DIJAKOV OBČINE 

MAKOLE 
   

1. člen 
Spremeni se 1, odstavek 14. člena Pravilnika o 
štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole 
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(Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2007, 22/2008, 
25/2011) in sicer tako, da po novem glasi: 
 
»(1) Štipendije se lahko dodelijo dijakom in študentom 
od vključno drugega letnika naprej, za študente na 
podiplomskih študijskih programih, ki trajajo le eno leto, 
pa tudi za prvi letnik. Ob tem morajo dodatno 
izpolnjevati pogoje: 
- da se redno šolajo, 

 da študentje, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi 
letnik, niso starejši od 22 (dvaindvajset) let,  

 da podiplomski študentje, ki se prijavljajo, ob 
vpisu, niso starejši od 26 (šestindvajset) let , 

 da niso zaposleni.  

 da ne prejemajo druge štipendije.« 
 

2. člen 
Ta pravilnik začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-1/2014-12  
Datum: 06.03.2014 
 
 Občina Makole 
 Alojz Gorčenko, župan 
 

 
 

OBČINA MISLINJA 
 
144. Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev 
za Občino Mislinja 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-
43/13-8) in 31. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
RS, št. 63/10, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
5/2012 ) je župan Občine Mislinja sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJEV ZA OBČINO MISLINJA 

 
1. člen 

(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Mislinja začetek in 
način priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih 
ureditvenih pogojev za Občino Mislinja (v nadaljevanju 
SD PUP). Pravna podlaga za pripravo SD PUP sta 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list 
RS, 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
(106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-
A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) ter Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07). 
 

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD PUP) 

Prostorski ureditveni pogoji za Občino Mislinja (Uradni 
list RS, št. 86/05, 43/07, 54/07, 62/08, 55/09 in 102/09 
ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2013, v 
nadaljevanju PUP) veljajo tudi za območji, ki sta 
predmet tega sklepa. Predmetni odlok območji ureja 
začasno, ker je zanju predvidena izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju 
OPPN). 

Občina je pričela postopek priprave SD PUP na 
podlagi pobude lastnikov zemljišč, ki želijo nadaljevati in 
razširiti obstoječo dejavnost na delu območja PD1 ter 
Smučarsko skakalnega kluba Mislinja, ki želi za 
ohranitev svoje dejavnosti na območju skakalnice urediti 
nekaj funkcionalnih objektov.  

Zaradi konkretnih potreb po aktiviranju predmetnih 
zemljišč želi občina ta zemljišča izvzeti iz območja 
predvidenega OPPN in ga urejati s PUP.  

 

1. člen 3. člen 

2. člen (območje, vsebina in oblika 
sprememb in dopolnitev PUP) 

Območji SD PUP se nahajata na južnem, levem bregu 
reke Mislinje. Prvo območje je del proizvodnega 
območja PD1 v Mislinji in obsega parc. št.: 60/1 in 60/4, 
obe k.o. Šentilj pod Turjakom. Drugo območje 
predstavlja območje skakalnice in obsega površine za 
šport in rekreacijo ZS1. 

Predmet SD PUP je sprememba režima urejanja na 
predmetnih območjih na način, da se bosta urejali s 
PUP. Za ta namen se določita posebni enoti urejanja 
prostora, znotraj njiju pa se določijo vsa relevantna 
merila in pogoji za posege v prostor. Slednji se lahko 
opredelijo tudi tako, da se integrirajo v že veljavna 
merila in pogoje. 

SD PUP se nanašajo na grafični in tekstualni del 
odloka. 

Območje obravnave se lahko zaradi kakovostnejše in 
celovitejše ureditve prostora tekom priprave tudi razširi. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

V postopku priprave SD PUP se lahko določijo tudi 
morebitne strokovne podlage. Zagotovijo jih pobudniki 
priprave SD PUP, izdela pa jih načrtovalec, ki izpolnjuje 
pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Pri 
izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne 
smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave SD PUP. 

Pripravljavec SD PUP je Občina Mislinja. Načrtovalca 
strokovne rešitve bo izbral naročnik/pobudnik SD PUP. 
 

5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 

Nosilca urejanja prostora, ki podata smernice in 
mnenja, sta: 

 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija 
RS za okolje, Oddelek porečja reke Drave, 
Krekova 17, Maribor, 

 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj 
Gradec. 

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

6. člen 
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev 

PUP) 

FAZA ROK IZDELAVE 

sprejem in objava Sklepa o 
začetku priprave SD PUP 

 

izdelava osnutka SD PUP do 30 dni po zagotovitvi 
vseh potrebnih podlag 
za delo 

pridobivanje smernic 
nosilcev urejanja prostora 

15 dni 

analiza smernic nosilcev 
urejanja prostora in izdelava 

do 15 dni po prejemu 
smernic nosilcev 
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dopolnjenega osnutka SD 
PUP  

urejanja prostora 

objava Sklepa o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka SD 
PUP 

7 dni pred začetkom 
javne razgrnitve 

javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega 
osnutka SD PUP 

15 dni 

prva obravnava na 
Občinskem svetu  

v času javne razgrnitve 

podajanje pripomb in 
predlogov  

v času javne razgrnitve 

predaja pripomb in 
predlogov načrtovalcu  

do 7 dni 

priprava strokovnih stališč 
do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne 
obravnave 

do 7 dni po prejemu 
pripomb 

opredelitev župana do 
pripomb in predlogov 

do 7 dni 

izdelava predloga SD PUP 
na osnovi potrjenih stališč  

do 15 dni po sprejemu 
stališč do pripomb iz 
javne razgrnitve in javne 
obravnave 

pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora 

15 dni 

izdelava usklajenega 
predloga SD PUP 

7 dni po prejemu mnenj 
nosilcev urejanja 
prostora 

druga obravnava in sprejem 
SD PUP na Občinskem 
svetu 

 

objava SD PUP v uradnem 
glasilu  

 

 
7. člen 

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD 
PUP) 

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov in 
gradiv, potrebnih za izdelavo SD PUP, nosi naročnik. To 
velja tudi za izdelavo morebitnih dodatnih strokovnih 
rešitev, če se zanje izkaže potreba v postopku izdelave 
SD PUP.  

Finančne in druge obveznosti bodo opredeljene v 
pogodbi naročnika s prostorskim načrtovalcem. 
 

8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati z dnem objave, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Mislinja www.mislinja.si. 
 
Številka : 3505-01/2013  
Datum   : 12.3.2014  
 
 Občina Mislinja 
 Franc Šilak, župan 
 

 
 

OBČINA NAZARJE 
 
145. Odlok o splošnem redu v Občini Nazarje 
 
Občinski svet  občine Nazarje je na podlagi 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 
– UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 3/2007 – UPB4, 17/2008 (21/2008 – popr.), 
76/2008 – ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 – odl. US, 

45/2010 – ZintPK, 9/2011, 10/2011 Odl.US: Up-319/10-
14, U-I-63/10-7, 26/2011 Odl.US: Up-456/10-22, U-I-
89/10-16, 29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US: U-I-166/10-
8, 21/2013 ) in 16. člena Statuta Občine Nazarje  
(Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011-UPB1 in 11/2012) na 
svoji 28. seji, dne 20.2.2014 sprejel  
 

ODLOK 
O SPLOŠNEM REDU V OBČINI NAZARJE 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(1) Ta odlok ureja odnose med uporabniki prostora 
Občine Nazarje (v nadaljevanju: občina), predpisuje 
njihove obveznosti, našteva prepovedi in predpisuje 
nadzor, ukrepe in sankcije.  
(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni 
red in skrbeti za urejenost svojega okolja. 
 

2. člen 
Za prekrške storjene po tem odloku, so odgovorne 
osebe, ki: 

 prekršek storijo same;  

 so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika v 
prekršku;  

 so lastniki ali vodniki živali v prekršku; 

 so uporabniki predmeta, s katerim je storjen 
prekršek.  

 
3. člen 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 
1. javne površine so površine, ki so namenjene javni 

rabi in so dostopne vsem pod enakimi pogoji;  
2. utrjene javne površine so površine namenjene 

pretežno pešcem (na primer: trgi, ploščadi, hodniki 
za pešce, sprehajalne poti, ipd);   

3. zelene javne površine so neutrjene, večinoma 
zatravljene ali drugače kultivirane površine, 
namenjene humaniziranju bivalnega okolja, javni 
rabi in so v javni lasti;  

4. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi 
(na primer: koši za odpadke, klopi, stojala za 
kolesa, ograje, naprave namenjene omejevanju 
dostopa, cestna in dekorativna svetila, igrala, 
rastlinska korita, zbiralnice ipd); 

5. trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, 
kabla ali kinete, razširjeno za varovalni pas, 
namenjen vzdrževanju;    

6. strnjeno naselje je območje vsaj petih bivalnih 
objektov, različnih lastnikov, med seboj oddaljenih 
manj kot 30 metrov;  

7. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v 
nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega; 

8. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki  
povzroči spanje, omotico, bruhanje, vpitje, 
agresijo, očitne motorične motnje ipd; 

9. ureditveno območje je razvidno iz grafične Priloge; 
10. bivalno okolje je območje za katerega je značilna 

pretežno stanovanjska izgradnja;   
11. centralni predeli kraja je območje, razvidno iz 

grafične Priloge; 
12. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali 

pravnih oseb; 
13. upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi 

lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, 
se šteje za upravljavca lastnik sam; 

14. rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za 
proizvodnjo hrane, nadaljnjo prodajo ali za druge 
gospodarske namene. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201110&stevilka=391
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201126&stevilka=1168
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201129&stevilka=1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201321&stevilka=786
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II.  Obveznosti  
 

4.  člen 
(1) Obveznosti uporabnikov prostora občine: 

 skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih 
površin; 

 varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov 
in lastnikov prostora; 

 izogibanje konfliktnim situacijam z motečimi posegi 
v prostor. 

(2) Uporabniki prostora morajo skrbeti za higieno in 
urejen videz za svoje aktivnosti uporabljenih javnih 
površin. Morebitne degradacije nastale z uporabo javne 
površine je potrebno vrniti v prvotno stanje oz. urediti 
stanje, v skladu s soglasjem lastnika ali upravljavca 
javnih površin. Sanacija mora biti izvedena takoj oz. v 
upravičenih primerih najkasneje v enem mesecu. Po 
tem času sanacijo na stroške povzročitelja izvede 
pooblaščeni izvajalec občine. 
(3) Uporabniki prostora občine so dolžni varovati 
premoženje, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri 
svojih aktivnostih uporabljajo. Morebitne poškodbe se 
odpravijo na stroške povzročitelja.  
(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so 
locirani na ali neposredno ob javni površini morajo:  

 poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena 
tako, da bistveno ne odstopajo od urejenosti 
sosednjih zemljišč; 

 poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno 
vzdrževani žlebovi in snegobrani; 

 dnevno iz objektov odstranjevati ledene sveče in 
sneg, ki lahko s svojim padcem poškoduje 
mimoidoče; 

 odstraniti drevesa oz. suhe veje, pri katerih obstaja 
nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost 
mimoidočih ali njihovo premoženje. 

(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na 
površinah namenjenih prometu vozil in pešcev dnevno 
čistiti sneg, ter s posipanjem preprečiti poledico. 
(6) Na javnih površinah je treba upoštevati navodila 
upravljavca javne površine  
(7) Občani so dolžni upoštevati navodila in odredbe 
uradnih oseb, ki izvajajo nadzor nad določili tega 
odloka.  
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 4. in 5. 
odstavka  tega člena.  
(9) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 
določbami 4. in 5. odstavka tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. 
(10) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 6. in 7. 
odstavka  tega člena.  
(11) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 
določbami 6. in 7. odstavka tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 400 eurov. 
 
III.  Prepovedi 
 

5.  člen 
(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se 
ogroža ali poškoduje premoženje občine oz. javno 
dobro. 
(2) Na območju  Občine Nazarje  je prepovedano:  

1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug 
podoben način porabljati vodo iz javnega 
vodovodnega omrežja v času, kadar pooblaščeni 
organi javno objavijo omejitev porabe vode; 

2. odmetavati odpadke na javne površine; 
3. kuriti vse vrste odpadkov, pri čemer slama in drugi 

naravni materiali, ki nastajajo v sektorju kmetijstvo 
in gozdarstvo, niso odpadek. Vsako kurjenje je  
prepovedano, kadar pooblaščeni organi javno 
objavijo omejitev porabe vode, to je v času suše 
oziroma povečane požarne ogroženosti okolja; 

4. izlivati odpadne snovi na javne površine; 
5. izlivati meteorne vode na javne površine, če to 

povzroča nevarnost ali škodo;  
6. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih, v 

strugah vodotokov ali na zaščitenih področjih 
vodnih virov; 

7. prati ali servisirati vozila na javnih površinah;  
8. uporabljati motorne škropilnice v strnjenih naseljih;  
9. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na 

javnih zelenih površinah brez soglasja lastnika; 
10. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah 

brez dovoljenja lastnika ali upravljavca; 
11. saditi rastline na javnih površinah brez soglasja 

lastnika ali upravljavca zemljišča; 
12. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske 

steze;  
13. nadlegovati občane na javnih površinah; 
14. opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih, 

ali se drugače nedostojno vesti; 
15. prenočevati na javnih krajih ali v zasebnih objektih 

brez soglasja lastnika; 
16. vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na 

kraj, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo 
občinskega organa in je prepoved vidno označena; 

17. imeti nepokrite oz. nezavarovane vodnjake, jame, 
jaške, vhode v kleti, jarke, izkope, prekope ali 
druge odprtine, ki predstavljajo nevarnost za 
življenje in zdravje ljudi; 

18. prekomerno uživati alkoholne pijače in druge 
opojne substance, na javnih mestih izven  
gostinskih lokalov in prireditev;  

19. na parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, 
ki presegajo hrup motorja; 

20. zadrževati se v objektih namenjenih parkiranju; 
21. parkirati na javnih površinah nepriklopljena 

priklopna vozila izven za to določenih površin;  
22. puščati kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo na 

javnih površinah tako, da povzroča škodo, ovira 
promet vozil ali prehod pešcev; 

23. poškodovati ali odstraniti ograje, in druge naprave  
postavljene za preprečevanje gibanja; 

24. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z 
bodečo žico ali na drug nevaren način; 

25. kopati živali v vodotokih  na javnih površinah, kjer 
je prepoved označena;  

26. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali; 
27. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, 

golobe in druge prostoživeče živali na javnih 
površinah v ureditvenem območju, brez soglasja 
lastnika ali upravljavca zemljišča; 

28. sprehajati in voditi živali na površinah ali v objektih, 
kjer so prepovedane; 

29. uporabljati vrtne kosilnice ali druge naprave z 
motorji na notranje izgorevanje v strnjenih naseljih 
ob nedeljah in praznikih. 

30. Gnojiti in zalivati z gnojevko izven terminov, ki so 
določeni z zakonodajo. 

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 
4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 
22., 24., 25., 27., 28.,29 in 30.   točke 2. odstavka tega  
člena.  
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 
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določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7.,  8., 9., 10., 11., 12., 13., 
15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29. In 30. 
točke 2. odstavka tega  člena,  njihova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov. 
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami  
6.,14.,16.,17., 23. in 26. točke  2. odstavka  tega člena.  
(6) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 
določbami 6.,16.,17. in 23. točke  2. odstavka  tega 
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov. 
 
IV.  Javni shodi in javne prireditve  
 

6. člen 
(1) Za vzdrževanje javnega reda na javnem shodu ali 
javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oz. prireditve, 
ki ga določi organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti: 

 da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih 
prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne 
ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem 
prometu; 

 da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oz. 
javne prireditve opremljen z ustreznimi posodami 
za odpadke ter s sanitarijami; 

 da so parkirišča in sanitarije vidno označene; 

 da sta takoj po končani prireditvi prireditveni 
prostor in okolica očiščena, odstranjeni vsi za 
namen prireditve postavljeni objekti, prostor in 
okolica pa sanirana v stanje pred prireditvijo. 

(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1. 
odstavka  tega člena.  
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 
določbami 1. odstavka tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 300 eurov. 
 
V.  Posedovanje in reja živali 
 

7. člen 
(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na 
povodcu. Dolžina povodca mora biti takšna, da žival ne 
more priti v neželen stik z drugimi osebami in živalmi.  
(2) Vodnik živali je dolžan: 

 imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati; 

 imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in 
ga na zahtevo pristojnega organa občinske uprave 
tudi pokazati; 

 takoj odstraniti iztrebke. 
(3) V centralnih predelih kraja je reja rejnih živali 
prepovedana. 
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., in 
3. odstavka  tega člena.  
(5) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 
določbami 1., 2., in 3. odstavka tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 400 eurov. 
 
VI.  Nadzor 

 
8. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
pristojni organ občinske uprave. Za vodenje postopka in 
izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega 
odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo 
najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus 
znanja po  Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka in 

izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa 
so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo 
najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus 
znanja po Zakonu o prekrških. 
(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami 
občinskih aktov imajo pravico za zagotovitev varnosti, 
splošnega reda, premoženja, zdravja in čistoče. Imajo 
pravico dajati občanom navodila in odredbe za 
prenehanje ali naložitev odprave posledic prekrškov, za 
katere so pristojni.  
(3) Občani so dolžni ravnati po navodilih in odredbah iz 
prejšnjega odstavka.  
 
VII.  Prehodne in končne določbe 
 

9. člen 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati 
Odlok o javnem redu in miru v Občini Nazarje (Uradno 
glasilo ZSO , št. 12/2004); 
 

10. člen 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v  
Uradnem glasilu  slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0005/2010-28           
Datum: 20. 2. 2014                                  
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
146. Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila 

oskrbnine vrtca 
 
Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 – 
UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine 
Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011-UPB1 in 
11/2012) je Občinski svet Občine Nazarje na 28. redni 
seji dne 20. 2. 2014 sprejel 
 

 
SKLEP 

O UVEDBI REZERVACIJ PRI STROŠKIH PLAČILA 
OSKRBNINE VRTCA 

 
1. Občinski svet Občine Nazarje sprejme možnost 

uveljavitve plačila dela rezervacije mesta v vrtcu 
Nazarje in vrtcu Šmartno ob Dreti na naslednji način: 

 Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj 
enomesečni skupni neprekinjeni odsotnosti v 
obdobju julij-avgust rezervirati mesto v izbranem 
vrtcu, plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50 
% njim določenega zneska plačila cene programa, 
zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. 
Rezervacijo lahko koristijo za en mesec. O 
odsotnosti pisno obvestijo vrtec najmanj 15 dni 
pred nastopom odsotnosti. 

 Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, 
daljše od 10 delovnih dni (na podlagi ustreznega 
zdravniškega potrdila), lahko starši enkrat letno 
uveljavljajo znižanje plačila v višini 30 %  vrednosti 
zneska določenega staršem z odločbo o višini 
plačila programa vrtca, zmanjšanega za strošek 
živil.  

2. Ta sklep velja samo za starše, ki imajo skupaj z 
otrokom stalno bivališče v Občini Nazarje oz. je 
Občina Nazarje zavezanka za plačilo razlike med 
ceno programa in plačilom staršev. 

3. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 032-0005/2010-28 
Datum:  20. 2. 2014 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 

OBČINA RUŠE 
 
147. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-
1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno       prečiščeno 
besedilo, 14/05, 92/05, 111/05, 93/05, 126/07, 108/09, 
61/10, 62/10, 20/11 in 101/2013) in 14. člena Statuta 
Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
25/2011, 34/2012), je Občinski svet Občine Ruše na 19. 
redni seji dne 10.2.2014, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli 
številka 774/4, k.o. 672 - Smolnik, v izmeri 99 m

2
 (ID 

4430832). 
 

2. 
Na zemljišču iz prve točke tega sklepa se po prenehanju 
javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v 
Mariboru vpiše lastninska pravica v korist Občine Ruše, 
do celote. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 7113-0002/2013  
Ruše, 10. 2. 2014 
 
 Občina Ruše 
 Uroš Štanc, župan 
 

 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
148. Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za 

leto 2013 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011 (ZJF-UPB4, 110/11 
in 46/13) in 15. člena Statuta Občine Zavrč ( Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 22/2011) je občinski svet 
Občine Zavrč na 30. Redni seji, dne, 13.03.2014 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za 
leto 2013. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2013 

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 Zavrč za 
leto 2013. 

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu. 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2013 se 
objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:410-45/20125-005 
Zavrč, 13.03.2014 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 

I. Splošni del proračuna v eurih 

  
A. Bilanca prihodkov in odhodkov  

Konto Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Indeks Indeks 
 2013 2013 2013   

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

I. Splošni prihodki (70+71+72+73+74+78) 2.227.215 2.227.215 1.936.687 87,0 87,0 
II. Skupni odhodki (40+41-42+43) 2.563.723 2.563.723 1.851.866 72,2 72,2 
III. Proračunski presežek  
(proračunski primanjkljaj) (I.-II.) 

-336.508 -336.508 84.821 / / 

      
B. Račun finančnih terjatev in naložb      

Konto Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Indeks Indeks 
 2013 2013 2013   

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kap. deležev (750+751+752) 

0 0 0 / / 

V. Dana posojila in poveč. kapit. deležev 
(440+441+442+443) 

34.150 34.150 34.072 99,8 / 

VI. Prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapit. deležev (IV.-V.) 

-34.150 -34.150 -34.072 99,8 / 

      
C Račun financiranja      

Konto Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Indeks Indeks 
 2013 2013 2013   

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

VII. Zadolževanje (500) 300.000 300.000 300.000 100,0 100,0 
VIII. Odplačilo dolga (550) 56.500 56.500 56.426 99,9 99,9 
IX. Sprememba stanja sredstev na računu -127.158 -127.158 294.287 45,7 45,7 



Št. 11/14.3.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 305  

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 243.500 243.500 243.500 100,0 100,0 
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX) 336.508 336.508 -84.821 / / 

Stanje sredstev na računih 127.158 127.158 127.158   
Dne 31.12.2012 (del 9009 Splošni sklad in 
drugo) 

     

 
149. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2014 
 
Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št.94/07-UPB2,27/08-odl. US, 76/08,  
100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10-odl. 
US IN 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih  financah 
(Uradni list  RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 
15. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 22/11) in Odloka o proračunu 
občine Zavrč za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 51/2013) je Občinski svet Občine Zavrč na 30. 
redni seji dne,  13.03.2014 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

ZAVRČ ZA LETO 2014 
 

1.člen 
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2014 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 51/2013) 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: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,640,456.00 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,341,327.00 

70 DAVČNI PRIHODKI 1,160,521.00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1,081,771.00 

703 Davki na premoženje 57,000.00 

704 Domači davki na blago in storitve 21,750.00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 180,806.00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 130,700.00 

711 Takse in pristojbine 500.00 

712 Denarne kazni 1,600.00 

714 Drugi nedavčni prihodki 48,006.00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 19,700.00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 11,100.00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 8,600.00 

73 PREJETE DONACIJE 0.00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0.00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1,279,429.00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 239,017.00 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 1,040,412.00 

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,979,676.95 

40 TEKOČI ODHODKI 633,404.45 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 156,466.00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24,515.00 

402 Izdatki za blago in storitve 405,036.82 

403 Plačila domačih obresti 21,800.00 

409 Rezerve 25,586.63 

41 TEKOČI TRANSFERI 622,688.57 

410 Subvencije 122,900.00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 281,055.57 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 69,300.00 

413 Drugi tekoči domači transferi 149,433.00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,712,943.93 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1,712,943.93 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10,640.00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 9,640.00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1,000.00 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -339,220.95 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443) 0.00 
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0.00 

440 Dana posojila 0.00 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0.00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0.00 

 

C: RAČUN FINANCIRANJA 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0.00 

50 ZADOLŽEVANJE 0.00 

500 Domače zadolževanje 0.00 

VIII. ODPLAČILO DOLGA 77,860.00 

55 ODPLAČILA DOLGA 77,860.00 

550 Odplačila domačega dolga 77,860.00 

IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) -417,080.95 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -77,860.00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 339,220.95 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2013 417,080.95 

 9009 Splošni sklad za drugo 417,080.95 

 
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 
kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 

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

2. člen 
Spremeni se 5. člen Odloka o proračunu Občine Zavrč 
za leto 2014, tako da se glasi: 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna odloča župan občine. Župan ni pristojen za 
razporejanje sredstrev med bilanco prihodkov in 
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in 
računom financiranja. 

Župan z poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju za obdobje januar-junij in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2014 in njegovi  realizaciji.  
 

3. člen 
Spremeni se 9. člen Odloka o proračunu Občine Zavrč 
za leto 2014, tako da se glasi: 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine dolga posameznega dolžnika  300,00 EUR in  
celotne višine vseh odpisanih dolgov 3.000,00 EUR. O 
višjih zneskih mora odločati občinski svet. 

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

4. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zavrč za 
leto 2014 ostajajo nespremenjena. 
 

5. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Št. 410-45/2013-005 
Zavrč, dne 13.3.2014 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
 

 
 

OBČINA ZREČE 
 
150. Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega 
načrta industrijske cona II Unior KI Zreče 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12 ) ter 30. 
člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) 
sprejemam 

 
SKLEP 

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ODLOKA O SPREJETJU 

ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKE CONA II 
UNIOR KI ZREČE 

 
1. člen 

Predmet 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in 

dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta 
industrijske cone II Unior KI Zreče; v nadaljevanju: 
Spremembe in dopolnitve ZN. 

Predmet Sprememb in dopolnitev ZN se nanaša na: 

 določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih 
meril in pogojev za umestitev dveh kovinskih 
nadstrešnic za embalažo, dveh kovinskih 
nadstrešnic za surovine in kotlarne.  

 druge spremembe in dopolnitve prostorskih 
ureditev ter spremembe komunalne infrastrukture 
v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi 
predvidene umestitve objektov.  

 
2. člen 

Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Za sklenitev poslovnega sodelovanja mora podjetje, ki 
ima svoje poslovne prostore na navedenem območju 
zagotoviti objekte – posebne prostore za embalažo.  
Znotraj območja veljavnega prostorskega akta ni 
razpoložljivih površin za širitev oziroma gradnjo 
objektov, razen na območju vodnih zemljišč. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
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3. člen 
Območje 

Obravnavano območje za gradnjo predvidenih 
objektov zajema del zemljišča parc. št. 58/1 k.o. 1100 – 
Zreče. 

Po potrebi je možno zajeti še ostale bližnje parcele 
tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in 
celovito ureditev obravnavanih območij. 

Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture 
s priključitvami lahko segajo tudi izven območja 
urejanja. 
 

4. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 

načrtovanje prostorske ureditve, in drugi 
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 

V postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka 
sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora: 

1.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana 

2.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami,Sektor za 
porečje Drave in Mure, Oddelek porečja reke 
Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 

3.  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

4.  Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo 
električne energije d.d., Maribor, Območna enota 
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, 2310 
Slovenska Bistrica 

5.  Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE 
Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1,3310  Žalec 

6.  Saubermacher Slovenija d.o.o., Matije Gubca 2, 
Murska Sobota, področje ravnanja z odpadki, 

7.  Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za 
področje oskrbe s pitno vodo in  ravnanje z 
odpadnimi vodami, 

8.  Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za 
področje občinskih cest in javnih površin  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v roku 30 
dni sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve Odloka 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.  

V primeru, da se v postopku priprave Sprememb in 
dopolnitev ZN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi 
subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko 
pripravljavec Sprememb in dopolnitev ZN k sodelovanju 
povabi tudi druge organe in organizacije. 
 

5. člen 
Način pridobitve strokovne rešitve 

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe 
veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, 
pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in 
njihovih strokovnih podlag. Strokovne rešitve bo pripravil 
izdelovalec načrta, v skladu z izraženimi potrebami in 
pričakovanji investitorja. 

V kolikor bo za predvidene spremembe in dopolnitve 
ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je 
potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko 
poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
sprememb in dopolnitev ZN poslati pristojnemu 
ministrstvu. 
 

6. člen 
Roki za pripravo 

Izdelava osnutka Sprememb in dopolnitev ZN je 
predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega 
sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v 
tridesetih dneh po pridobitvi smernic. Sprejem predloga 
Sprememb in dopolnitev ZN je predviden v roku deset 

mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. 
Upoštevani so okvirni roki. 
 

7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 

Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih 
strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali 
nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi 
podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO 
potrebna) ter celotno izdelavo Sprememb in dopolnitev 
ZN financira investitor. 
 

8. člen 
Objava in začetek veljavnosti 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi 
na spletni strani Občine Zreče – http://www.zrece.si/slo/. 
 
Številka: 3505-0002/2014-2 
Zreče, dne 13.3.2014            
 
 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
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