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OBČINA APAČE  

 
910. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah 

v Občini Apače 

 
Na podlagi določil 21., 29. in 61. 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, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 6. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40), 63. člena Zakona o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 18. 
člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine 
Apače lokalni časopis Prepih 2/07, 53/12), je občinski 
svet občine Apače na 10. redni seji dne 4.11.2020 sprejel  
 

ODLOK 
O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V 

OBČINI APAČE 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v občini 
Apače, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, 
organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, 
financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga 
vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih 
javnih služb v občini Apače (v nadaljevanju: občina). 
 

2. člen 
(lokalne gospodarske javne službe) 

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo 
dejavnosti, ki so: 

 z zakonom določene, kot obvezne lokalne 
gospodarske javne službe in 

 dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske 
javne službe določene s tem odlokom 

 
II. Način opravljanja gospodarskih javnih služb 

3. člen 
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih 

služb) 

(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na 
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, 
organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih 
predpišejo vlada in pristojna ministrstva.  
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način 
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih 
javnih služb oziroma podrobneje določi: 

 organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega 
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, 
javnem podjetju, na podlagi koncesije, drugo), 

 vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 
razporeditev, 

 pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

 pravice in obveznosti uporabnikov, 

 vire financiranja gospodarskih javnih služb in 
načinov njihovega oblikovanja, 

 vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v 
lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro 
in varstvo, ki ga uživa, 

 druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj 
lokalne gospodarske javne službe. 

III. Lokalne gospodarske javne službe 

 
4. člen 

(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne 
službe) 

Lokalne gospodarske javne službe delimo na obvezne in 
izbirne. Obvezne lokalne gospodarske javne službe so 
določene z zakonom, izbirne lokalne gospodarske javne 
službe so določene s tem odlokom.  
 

5. člen 
(obvezne lokalne gospodarske javne službe) 

(1) Na območju občine Apače se kot obvezne lokalne 
gospodarske javne službe opravljajo naslednje 
dejavnosti: 

1. Oskrba s pitno vodo.    
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2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode.  

3. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.  
4. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.  
5. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov.  
6. Urejanje in čiščenje javnih površin.  
7. Vzdrževanje občinskih javnih cest.  
8. Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v 

zavetišču. 
9. 24 – urna dežurna služba v okviru pogrebne 

dejavnosti.  
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se 
opravljajo tudi dejavnosti, ki v prejšnjem odstavku niso 
določene, če tako določa zakon. 
 

6. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 

Na območju občine Apače se kot izbirne lokalne 
gospodarske javne službe opravljajo naslednje 
dejavnosti: 

1. Pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje 
pokopališč (vzdrževanje in urejenost pokopališča, 
izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, 
oddaja objektov in naprav na pokopališču ter 
grobov v najem, vodenje evidenc, izdaja soglasij v 
zvezi s posegi na pokopališču, …).  

2. Dobava, postavitev, vzdrževanje javne razsvetljave 
ter prometne signalizacije.  

3. 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.  

4. Nameščane in ravnanje z reklamami, plakatiranje in 
postavljanje reklamnih objektov.  

5. Urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč.  
 

7. člen 
(območje izvajanja lokalnih gospodarskih javnih 

služb) 

Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega 
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s 
tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za 
posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače 
določeno. 
 

8. člen 
(javne dobrine) 

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi 
gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, 
določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne 
vsakomur.  
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za 
uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi 
izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. 
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi 
gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni 
obvezna, razen, če zakon ali na njegovi podlagi izdan 
predpis za posamične primere določa drugače.  
 

9. člen 
(oblike zagotavljanja javnih služb) 

Občina Apače zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih 
služb skladno z 2. členom tega Odloka v naslednjih 
oblikah: 

 v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali 
več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali 
kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki 
je določena kot gospodarska javna služba, gre pa 
za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, 

 z dajanjem koncesij, 

 v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega 
obsega ali značilnosti službe neekonomično ali 
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti 
koncesijo, 

 na drug način, če tako dopušča zakon. 
 

10. člen 
(Javno podjetje) 

(1) Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti 
ene ali več lokalnih skupnosti.  
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem 
podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z 
javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom. 
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje 
občinski svet. V primeru, da so poleg občine 
ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se 
lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko skupnega 
organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga skladno 
z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo 
ustanoviteljice javnega podjetja.  
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje 
pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge 
dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice 
javnega podjetja.  
 

11. člen 
(Koncesija) 

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne 
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični 
osebi, ki je ustrezno registrirana in izpolnjuje pogoje za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je 
predmet koncesije.  
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne 
gospodarske javne službe se podeli na podlagi 
koncesijskega akta.  
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali 
za njen del.  
(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli 
skupno koncesijo. Občinski sveti občin ustanoviteljic 
lahko za namen usklajevanja odločitev in drugih vprašanj 
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo organ 
koncedentov, ki ga sestavljajo župani občin koncedentov.  
(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, 
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, 
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja 
za ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za 
ravnanje koncesionarja in druga vprašanja v zvezi s 
koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb.  
(6) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, na 
način, kot je določeno v zakonu.   
(7) O izbiri koncesionarja odloči koncesionar z upravno 
odločbo.  
(8) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem 
sklene v imenu občine župan.  
 

12. člen 
(Režijski obrat) 

(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega 
obsega ali značilnosti službe neekonomično ali 
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti 
koncesijo.  
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja 
organizacijska enota občinske uprave oziroma službe 
občine.  
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali 
nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno 
področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru 
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organizacije in delovnega področja občinske uprave na 
predlog župana.  
 
IV. Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne 

naloge 

 
13. člen 

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini 
opravlja občinska uprava.  
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih 
gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo 
na:  

1. Razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

2. Investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

3. Informacijske baze za potrebe občinskih 
gospodarskih javnih služb.  

4. Postopke ustanavljanja in organiziranja javnih 
podjetij. 

5. Postopke podeljevanja koncesij in izbire 
koncesionarjev.  

6. Druge postopke razpisov in izbire izvajalcev 
skladno z zakonodajo. 

7. Strokovne, tehnične in organizacijske naloge v 
zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za 
koncesionirane lokalne gospodarske javne službe. 

8. Strokovne, tehnične in organizacijske naloge v 
zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih 
služb.  

9. Strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih 
gospodarskih javnih služb.  

10. Določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem 
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo 
infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 
gospodarskih javnih služb, če ni kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

11. Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na 
infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 
gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

(3) Naloge iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se 
lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.  
 
V. Varstvo uporabnikov javnih dobrin  

 
14. člen 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 3 (tri) člane in 
ga imenuje občinski svet Občine Apače izmed občanov 
na predlog svetniških skupin v občini. Varstvo 
uporabnikov javnih dobrin se zagotavlja v skladu z 
zakonom.  
 

15. člen 
(Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin) 

(1) Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin po tem 
odloku: 

 zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga 
skupne predloge občinskemu svetu občine in 
županu občine, 

 zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, 
funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s 
tem povezanih objektov in naprav v razmerju do 
občine. 

(2) V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s 
strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko 

uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo 
odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero 
meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje. 
(3) Občinski svet občine in župan sta dolžna obravnavati 
pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov 
dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku. 
(4) Občinski svet občine je dolžan obvestiti Svet za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in 
ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa 
najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo 
pripombo ali predlog. 
 
VI. Financiranje lokalnih gospodarskih javnih 

služb  

 
16. člen 

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:  

 –s ceno javnih dobrin,  

 –iz proračunskih sredstev,  

 –iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom 
občine.  

 
17. člen 

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na 
posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine 
uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno 
proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, 
nadomestila ali povračila.  
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po 
postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi 
sprejet podzakonski akt ali odlok lokalne skupnosti v 
skladu z zakonom.  
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih 
dobrin.  
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se 
odloči o subvencioniranju cene, se določita višina ter vir 
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po 
kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih 
javnih dobrin.  
 

18. člen 

Lokalne gospodarske javne službe, s katerimi se 
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso 
določljivi ali uporaba ni izmerljiva, se financirajo iz 
proračuna lokalne skupnosti.  
 
VII. Prehodne in končne določbe  

 
19. člen 

(1) Občina mora svoje predpise uskladiti z določbami 
tega odloka najpozneje v roku enega leta od njegove 
uveljavitve.  
(2) Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu z 
drugim odstavkom 3. člena tega odloka, ostanejo v 
veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v  Občini Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 16/2008 
in 53/2012).  
 

20. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v  Občini Apače 
(Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 
16/2008 in 53/2012).  
 

21. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Apače, Glasilu slovenskih občin Lex 
Localis. 
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Številka: 007-0006/2019 
 

 Občina Apače 
 dr. Andrej Steyer, župan 

 

 
 

OBČINA CIRKULANE 

 
911. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju 

uredniškega odbora javnega glasila Občine 
Cirkulane 

 
Na podlagi 8. člena Odloka o javnem glasilu Občine 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/07), 
15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 32/17) in 70. člena Poslovnika 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
32/17), je občinski svet Občine Cirkulane na 4. dopisni 
seji, dne 30. 10. 2020 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU 

UREDNIŠKEGA ODBORA JAVNEGA GLASILA 
OBČINE CIRKULANE 

 
1. Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega 
glasila Občine Cirkulane, opr. št. 007-25/2019 se 
spremeni tako, da se na mestu članice uredniškega 
odbora razreši Leonida Škrinjar in se na njeno mesto 
imenuje Mihaela Fridauer. 
 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-60/2020 
Datum: 30. 10. 2020 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

 
 
912. Sklep o potrditvi števila in vrst oddelkov in 

cene programov v zavodu OŠ Cirkulane – 
Zavrč, za OE vrtec Cirkulane v šolskem letu 
2020/2021 

 
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 
40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
55/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odločba US RS, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 
15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 32/17) in 70. člena Poslovnika 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 4. 
dopisni seji, dne 30. 10. 2020 sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI ŠTEVILA IN VRST ODDELKOV IN CENE 
PROGRAMOV V ZAVODU OŠ CIRKULANE – ZAVRČ, 

ZA OE VRTEC CIRKULANE V ŠOLSKEM LETU 
2020/2021 

 
1. člen 

Cene programov vrtca Cirkulane znašajo mesečno:  

 za program I. starostno obdobje :  513,32 EUR 

 za program II. starostno obdobje:  425,27 EUR 
 

2. člen 

Občinski svet občine Cirkulane potrdi število in vrste 
oddelkov: 

1. I. starostno obdobje – heterogena skupina, 1-2,99 
leta; 12 otrok; 

2. I. starostno obdobje in II. starostno obdobje – 
heterogena skupina, kombinirani oddelek, 2-4 leta; 
17 otrok; 

3. II. starostno obdobje – heterogena skupina, 3-5 let; 
19 otrok; 

4. II. starostno obdobje – heterogena skupina, 4-6 let; 
21 otrok. 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-70/2020 
Datum: 30. 10. 2020 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

 
 

OBČINA DESTRNIK 

 
913. Odlok o razveljavitvi Odloka o turistični taksi v 

Občini Destrnik 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni 
vestnik št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10-
popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na 
10. dopisni seji, dne 4. 11. 2020 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O RAZVELJAVITVI ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V 

OBČINI DESTRNIK 

 
1. člen 

Odlok o turistični taksi v Občini Destrnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 33/2018) se razveljavi. 
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-12/2020-10D-1/2 
Datum: 4. 11. 2020 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 

 
 

OBČINA LJUTOMER 

 
914. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in 

vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju Občine Ljutomer 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZSL/ (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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE ), Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
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76/17 in 81/19) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer 
(Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11, 2/13 in 
1/16) je Občinski svet Občine Ljutomer na 9. dopisni seji, 
ki je bila 4.11.2020, sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK 
O SUBVENCIONIRANJU NAKUPA IN VGRADNJE 

MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA 
OBMOČJU OBČINE LJUTOMER 

 
1. člen 

(splošno) 

S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in 
postopek za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (v nadaljevanju 
MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz 
stanovanjskih in poslovnih stavb na območju občine 
Ljutomer.  

Za uporabo tega pravilnika je populacijski ekvivalent 
(PE) uporabljen kot enota za obremenjevanje vode, 
katerega povzroči en prebivalec na dan, v skladu z 
veljavnimi predpisi, ki urejajo področje odpadnih voda.  
 

2. člen 
(upravičenci) 

Do subvencije za nakup in vgradnjo MKČN so 
upravičene fizične  in  pravne osebe ali samostojni 
podjetniki, ki so lastniki ali solastniki stanovanjskih ali 
poslovnih stavb ter imajo v teh stavbah stalno 
prebivališče oziroma poslovne prostore v občini Ljutomer 
za: 

 stavbe, ki ležijo izven območja aglomeracij na 
območju Občine Ljutomer in so v njej stalno 
prijavljene osebe ali  

 dokončane nove stavbe, ki so znotraj meje 
aglomeracije, javno kanalizacijsko omrežje pa še ni 
zgrajeno.  

Do subvencije niso upravičene fizične in pravne osebe 
ali samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki 
stanovanjskih ali poslovnih stavb znotraj meja 
aglomeracij (z izjemo novogradenj na območju 
aglomeracij, kjer še ni zgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje).  

Seznam aglomeracij na območju občine Ljutomer je 
dostopen na spletnem naslovu www.obcinaljutomer.si.  

Izjemoma se subvencija odobri lastniku stavbe na 
območju aglomeracije, kjer je javno kanalizacijsko 
omrežje že izgrajeno, bi pa priključek presegel dolžino 
100 m ali gradnja priključka tehnično ni izvedljiva ali bi 
gradnja priključka povzročila nesorazmerne stroške glede 
na korist za okolje oz. v skladu s pogoji kot so opredeljeni 
v veljavni zakonodaji s tega področja.  

Vlagatelj si mora od izvajalca gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode pridobiti soglasje (negativno soglasje, da 
priklop na kanalizacijsko omrežje tehnično ni izvedljiv ali 
da je priključek daljši od 100 m oz. bi gradnja 
kanalizacijskega priključka povzročila nesorazmerne 
stroške glede na korist za okolje). 

V primeru izgradnje skupne MKČN za več 
stanovanjskih ali poslovnih stavb, so upravičenci 
lastniki/solastniki posameznih stavb ali posameznih delov 
stavbe.   

Lastniki/solastniki medsebojna razmerja uredijo s 
posebno pogodbo, ki ni časovno omejena in iz katere 
morajo biti razvidni: 

 lastniki / solastniki MKČN, 

 oseba, ki je zadolžena za upravljanje naprave,  

 ključ oz. delilnik stroškov med vsemi uporabniki 
(lastniki) naprave in   

 razmerja glede skupnih kanalizacijskih priključkov.   

Prav tako morajo lastniki/solastniki imeti urejene 
služnostne pravice za pravico graditi. 
 

3. člen 
(pogoji) 

Občina subvencionira nakup in vgradnjo MKČN 
velikosti do 50 PE pod naslednjimi pogoji: 

 čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino 
o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih 
vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih 
predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Uredba) 
oz. veljavna zakonodaja s tega področja; 

 kot gradbeni proizvod mora imeti izjavo o 
skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje 
alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja 
potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih 
proizvodov; 

 naprava v sklopu obstoječe stavbe mora biti 
vgrajena v skladu z določili Vodnega soglasja, ki si 
ga je vlagatelj dolžan pridobiti pred vgradnjo MKČN, 

 naprava v sklopu novogradnje mora biti vgrajena v 
skladu z določili gradbenega dovoljenja, 

 naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja 
do oddaje vloge za subvencioniranje, pri čemer 
morajo biti računi nakupa in vgradnje ter potrdila o 
plačanem računu priložena k vlogi; 

 čiščenje komunalne vode v napravi mora biti 
skladno z veljavnimi predpisi, kar stranka dokazuje 
z rezultati 1. meritev na iztoku MKČN, ki jih opravi 
akreditirani laboratorij; 

 za lokacijo objekta morajo vlagatelji razpolagati z 
dokazilom o pravici graditi na zemljišču (lastniško 
pravico oziroma morajo predhodno skleniti 
služnostno pogodbo, overjeno pri notarju); 

 objekt, za katerega se bo izgradila čistilna naprava, 
mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov ali uporabno 
dovoljenje; 

 lokacija postavitve naprave mora omogočati 
neoviran dostop za vzdrževanje naprave in 
neoviran odvoz blata; 

 vlagatelji morajo upoštevati pogoje iz gradbenega 
zakona in imeti vsa soglasja za posege v varovalnih 
pasovih gospodarske javne infrastrukture  oz. na 
varovanih območjih. 

 objekt, za katerega se bo izgradila čistilna naprava, 
mora biti priključen na javni vodovod v skladu s 
Tehničnim pravilnikom,  

 objekt, za katerega se bo izgradila čistilna naprava, 
ki nima možnosti priključitve na javni vodovod, mora 
predložiti veljavno vodno dovoljenje za neposredno 
rabo vode za oskrbo s pitno vodo. 

 MKČN mora biti evidentirana pri izvajalcu 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadne vode. 

 
4. člen 

(višina subvencije) 

Sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje  
MKČN se zagotovijo v proračunu Občine Ljutomer.  

Na podlagi sprejete višine sredstev v posameznem 
proračunskem letu  občina objavi javni razpis za delitev 
sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke, 
postopke ter vsebino vloge za dodelitev subvencij.  

Višina subvencije znaša do 50 % upravičenih stroškov 
oziroma največ 1.500 EUR za nakup in  vgradnjo MKČN. 

Za več stanovanjskih ali poslovnih stavbo znaša 
subvencija do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 
2.000 EUR za nakup in vgradnjo MKČN.  
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Upravičeni stroški nakupa in vgradnje MKČN lahko  
nastanejo v obdobju največ dveh let pred oddajo vloge za 
pridobitev subvencije. Dveletno obdobje začne teči z 
datumom izdaje računa za nakup MKČN. DDV ni 
upravičen strošek.  
 

5. člen 
(javni razpis) 

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Ljutomer 
in v Uradnem glasilu slovenskih občin. V njem se določi: 

 pravna podlaga za izvedbo razpisa; 

 predmet javnega razpisa; 

 pogoji za kandidiranje na javnem razpisu; 

 višina zagotovljenih sredstev; 

 navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji 
priložiti k vlogi; 

 rok in naslov za vložitev vlog; 

 rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu; 

 kraj, čas in oseba, kjer lahko upravičenci pridobijo 
informacije in razpisno dokumentacijo. 

 
6. člen 
(vloga) 

Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s pisno vlogo. 
Vloga se poda na obrazcih razpisne dokumentacije in 
naslovi na Občino Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 
Ljutomer.  
 

7. člen 
(postopek) 

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan/županja Občine 
Ljutomer (v nadaljevanju: komisija). Komisija je 
imenovana za obdobje mandata župana/županje. 

Naloge komisije so: 

 odpiranje in pregled vlog, 

 ocena upravičenosti vlog, 

 priprava poročila s predlogom upravičencev in 
višino subvencij, 

 druge naloge povezane z izvedbo javnega razpisa. 
Komisija obravnava vse popolne in pravočasne vloge 

po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam 
upravičencev ter predlog o dodelitvi subvencij najkasneje 
v roku 15 dni od poteka razpisa. Na podlagi predloga 
komisije občinska uprava izda upravičencem sklep o 
dodelitvi subvencije. Zoper sklep je mogoča  pritožba 
županu/županji. Odločitev župana/županje je dokončna. 

Sredstva se dodeljujejo enkrat letno upravičencem po 
vrstnem redu prispelih popolnih vlog,  do porabe 
zagotovljenih proračunskih sredstev tekočega leta za ta 
namen.  

Nakazilo odobrenih sredstev se izvede najpozneje v 
roku 15 dni od podpisa pogodbe o  dodelitvi subvencije 
na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca. 

Upravičenci lahko pridobijo subvencijo za isto naložbo 
le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do 
sredstev ni več upravičen.  

Upravičenec je dolžan vrniti subvencijo skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od 
dneva izplačila upravičencu do dneva vračila  v primerih, 
če se ugotovi: 

 da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
subvencije navajal neresnične podatke; 

 da je v obdobju 5 let od prejema subvencije odtujil 
MKČN, za katero je prejel subvencijo; 

 druge nepravilnosti pri pridobitvi subvencije. 
 

 
 

8. člen 
(pogodba) 

Medsebojna razmerja med občino in prejemnikom 
sredstev se opredelijo s pisno pogodbo o 
subvencioniranju, ki vsebuje: 

 pogodbeni stranki; 

 višino subvencioniranja in  

 podrobno opredelitev pravic in obveznosti 
pogodbenih strank. 

 
9. člen 

(prehodna določba) 

Upravičenci, kateri bodo prejeli subvencijo na podlagi 2. 
alineje, 1. odstavka, 2. člena tega pravilnika so se dolžni 
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje v 
roku 5 let od njegove izgradnje.   
 

10. člen 
(končna določba) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354/2020-10-139 
Datum: 4.11.2020 
 

 Občina Ljutomer 
 mag. Olga Karba, županja 

 

 
 
915. Sklep o  lokacijski preveritvi za preoblikovanje 

izvornega območja posamične poselitve na 
delu parc. št. 28/2 v k.o. Gresovščak ter 
istočasno povečanje izvornega območja 
posamične poselitve na delu parc. št. 28/2 v 
k.o. Gresovščak 

 
Na podlagi  128. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 
7/2011, 2/2013 in 1/2016) je Občinski svet Občine 
Ljutomer na 9. dopisni seji, ki je bila 4.11.2020 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O  LOKACIJSKI PREVERITVI ZA PREOBLIKOVANJE 
IZVORNEGA OBMOČJA POSAMIČNE POSELITVE NA 

DELU PARC. ŠT. 28/2 V K.O. GRESOVŠČAK TER 
ISTOČASNO POVEČANJE IZVORNEGA OBMOČJA 

POSAMIČNE POSELITVE NA DELU PARC. ŠT. 28/2 V 
K.O. GRESOVŠČAK 

 
1. člen 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z 
identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov 1656, ki se nanaša na preoblikovanje 
izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 
28/2 v k.o. Gresovščak ter istočasno povečanje 
izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 
28/2 v k.o. Gresovščak, v enoti urejanja prostora JG01. 
 

2. člen 

Na zemljišču iz prvega člena tega sklepa se v skladu s 
127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZURep -2) omogoči 
preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča v 
velikosti 87,23 m² in povečanje obstoječega stavbnega 
zemljišča v velikosti 66,06 m² na območju posamične 
poselitve, za namen gradnje  prizidka k obstoječemu 
stanovanjskemu objektu, kot izhaja iz elaborata 
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Lokacijska preveritev za  preoblikovanje izvornega 
območja posamične poselitve na delu parc. št. 28/2 v k.o. 
Gresovščak ter istočasno povečanje izvornega območja 
posamične poselitve na delu parc. št. 28/2 v k.o. 
Gresovščak (ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 
Murska Sobota, številka elaborata LP 3/20, Marec 2020). 

Gradnja prizidka k stanovanjskemu objektu na 
stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost 
in obliko, se omogoči po določilih Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Ljutomer. 

 
3. člen 

V skladu z osmim odstavkom  131. člena ZURep-2 se 
sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu občine in 
evidentira v prostorsko informacijskem sistemu, ko bo 
vzpostavljen. 

Občina Ljutomer vnese podatek o spremenjeni obliki in 
velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednji spremembah in dopolnitvah OPN 
pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske 
rabe prostora. 
 

4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 350-92/2020-140 
Datum: 4.11.2020 
 

 Občina Ljutomer 
 mag. Olga Karba, županja 

 

 
 
916. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 

obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na delu parcele št. 371/6 v k.o. 
Gresovščak (ID 1637) 

 
Na podlagi  128. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 
7/2011, 2/2013 in 1/2016) je Občinski svet Občine 
Ljutomer na 9. dopisni seji, ki je bila 4.11.2020 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O  LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČITEV 

OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI 
POSELITVI NA DELU PARCELE ŠT. 371/6 V K.O. 

GRESOVŠČAK (ID 1637) 

 
1. člen 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z 
identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov 1637, ki se nanaša na določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parc. 
št. 371/6 v k.o. Gresovščak, v enoti urejanja prostora 
JG01. 
 

2. člen 

Na zemljišču iz prvega člena tega sklepa se v skladu s 
127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZURep -2) omogoči 
razširitev obstoječega stavbnega zemljišča, območja 
posamične poselitve, v velikosti 316,99 m², za namen 
gradnje nastanitvenih kapacitet za turistično dejavnost na 
kmetiji, kot izhaja iz elaborata Lokacijska preveritev za  
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na delu parc. št. 371/6 v k.o. Gresovščak 

(URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, 
številka elaborata 2019-LP049, Marec 2020). 

Gradnja nastanitvenih kapacitet za turistično dejavnost 
na kmetiji na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom 
spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine 
Ljutomer. 
 

3. člen 

V skladu z osmim odstavkom  131. člena ZURep-2 se 
sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu občine in 
evidentira v prostorsko informacijskem sistemu, ko bo 
vzpostavljen. 

Občina Ljutomer vnese podatek o spremenjeni obliki in 
velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednji spremembah in dopolnitvah OPN 
pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske 
rabe prostora. 
 

4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 350-10/2020-141 
Datum: 4.11.2020 
 

 Občina Ljutomer 
 mag. Olga Karba, županja 

 

 
 
917. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje 

izvornega območja posamične poselitve na 
delu parc. št. 435/3  v k.o. 252 - Bučkovci ter 
istočasno povečanje izvornega območja 
posamične poselitve na delu parcele št. 431/1 
v k.o. 252 - Bučkovci (ID 1819) 

 
Na podlagi  128. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 
7/2011, 2/2013 in 1/2016) je Občinski svet Občine 
Ljutomer na 9. dopisni seji, ki je bila 4.11.2020 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O  LOKACIJSKI PREVERITVI 

ZA PREOBLIKOVANJE IZVORNEGA OBMOČJA 
POSAMIČNE POSELITVE NA DELU PARC. ŠT. 435/3  

V K.O. 252 - BUČKOVCI TER ISTOČASNO 
POVEČANJE IZVORNEGA OBMOČJA POSAMIČNE 

POSELITVE NA DELU PARCELE ŠT. 431/1 V K.O. 252 
- BUČKOVCI (ID 1819) 

 
1. člen 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z 
identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov 1819, ki se nanaša na preoblikovanje 
izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 
435/3 v k.o. 252- Bučkovci ter istočasno povečanje 
izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 
431/1 v k.o. 252 - Bučkovci, v enoti urejanja prostora 
LG01. 
 

2. člen 

Na zemljišču iz prvega člena tega sklepa se v skladu s 
127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZURep -2) omogoči 
preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča v 
velikosti 1003,90 m² in povečanje obstoječega stavbnega 
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zemljišča v velikosti 599 m² na območju posamične 
poselitve, za namen gradnje novega kmetijsko 
gospodarskega objekta z ureditvijo funkcionalnih in 
manipulativnih površin in stanovanjskega objekta, kot 
izhaja iz elaborata Lokacijska preveritev za  
preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve 
na delu parc. št. 435/3 v k.o. Bučkovci ter istočasno 
povečanje izvornega območja posamične poselitve na 
delu parc. št. 431/1 v k.o. Bučkovci (ZEU d.o.o., Ulica 
Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, številka 
elaborata LP 6/20, Junij 2020). 

Gradnja novega kmetijsko gospodarskega objekta z 
ureditvijo funkcionalnih in manipulativnih površin in 
gradnja stanovanjskega objekta na stavbnem zemljišču, 
ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči 
po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
občine Ljutomer. 
 

3. člen 

V skladu z osmim odstavkom  131. člena ZURep-2 se 
sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu občine in 
evidentira v prostorsko informacijskem sistemu, ko bo 
vzpostavljen. 

Občina Ljutomer vnese podatek o spremenjeni obliki in 
velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednji spremembah in dopolnitvah OPN 
pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske 
rabe prostora. 
 

4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 350-92/2020-142 
Datum: 4.11.2020 
 

 Občina Ljutomer 
 mag. Olga Karba, županja 

 

 
 
918. Sklep št. 143 o prenehanju statusa grajenega 

javnega dobra 

 
Na podlagi  247. člena v povezavi z 245. členom Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS, št. 61/2017) ter 
18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer št. 11/09, 7/2011, 2/2013 in 1/2016), je 
Občinski svet Občine Ljutomer na 9. dopisni seji, ki je bila 
4.11.2020 sprejel naslednji 
 

SKLEP ŠT. 143 
O PRENEHANJU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 

 
1. S tem sklepom preneha status grajenega javnega 
dobra na naslednjih nepremičninah: 

 parc. št. 1374 k. o. 253 Drakovci, ID znak: parcela 
253 1374, 

 parc. št. 761 k. o. 249 Kuršinci, ID znak: parcela 
249 761, 

 parc. št. 763 k. o. 249 Kuršinci, ID znak: parcela 
249 763, 

 parc. št. 743 k. o. 249 Kuršinci, ID znak: parcela 
249 743, 

 parc. št. 772/2 k. o. 249 Kuršinci, ID znak: parcela 
249 772/2, 

 parc. št. 772/1 k. o. 249 Kuršinci, ID znak: parcela 
249 772/1, 

 parc. št. 726 k. o. 249 Kuršinci, ID znak: parcela 
249 726, 

 parc. št. 1201/2 k. o. 256 Radoslavci, ID znak: 
parcela 256 1201/2. 

 
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo 
imeti status javnega dobra in postanejo last Občine 
Ljutomer, zato se pri slednjih v zemljiški knjigi vknjiži 
lastninska pravica v korist:  
Občina Ljutomer  
Vrazova ulica 1  
9240 Ljutomer  
Matična številka: 5874092000    do celote 
 
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 478-19/2020-4102-143 
Datum:   4.11.2020 
 

 Občina Ljutomer 
 mag. Olga Karba, županja 

 

 
 

OBČINA MARKOVCI 

 
919. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra v k.o. Sobetinci 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 47/17) in 245. člena Zakona 
o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) 
je Občinski svet Občine Markovci na svoji 10. redni seji, 
dne 4. novembra 2020, na predlog župana, sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA V K.O. SOBETINCI 

 
I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 
Občine Markovci pridobi nepremičnina parc. št. 358/1, 
k.o. (405) Sobetinci. 
 

II. 

Pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa, ki postane last 
Občine Markovci, matična št. 1357492000, do celote – 
1/1, se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega 
pomena. 

 
III. 

Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine 
Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nepremičnine 
v lasti Občine Markovci. Po pravnomočnosti odločbe se 
lastnik in zaznamba o grajenem javnem dobru vpišeta v 
zemljiško knjigo. 
 

IV. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 478-0165/2020 
Datum: 4. 11. 2020 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec ,župan 
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OBČINA MOZIRJE 

 
920. Sklep o javni razgrnitvi in obravnavi 

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe za 
gradnjo hleva za molznice – kmetija Glušič 

 
Na podlagi 112.  in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(Ur. l. RS, št. 61/17) ter  23. člena Statuta Občine Mozirje  
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018) je župan 
Občine Mozirje sprejel 
 

SKLEP 
O JAVNI RAZGRNITVI IN OBRAVNAVI 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O 
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ 

SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO 
HLEVA ZA MOLZNICE – KMETIJA GLUŠIČ 

 
1.člen 

Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjeni osnutek 
»Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na 
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za 
gradnjo hleva za molznice – kmetija Glušič« z ID št. 
1692, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. 
Celje, št. proj. 19/20, november 2020. 

Območje OPPN obsega zemljišča, namenjena gradnji 
kmetijskih objektov in zemljišča, ki so potrebna za njihovo 
redno rabo. Površina območja OPPN obsega 8560,84 
m2. Območje obsega zemljiške parcele št. 280/1 del, 
279/1 del, 279/3 del, 281 del, 285/7 del, 285/6 del, 261/1 
del in 261/2 del, k.o. Loke (937). 
 

2.člen 

Javna razgrnitev bo potekala v času od 12. novembra 
do 14. decembra 2020. 

Gradivo bo dostopno na spletni strani Občine Mozirje: 
https://mozirje.si/category/javne-razgrnitve/ 

 
3.člen 

V času javne obravnave, ki bo v sredo 2. decembra 
2020 ob 12. uri, v sejni sobi  Občine Mozirje, vam bo za 
vsa pojasnila na razpolago pripravljavec dopolnjenega 
osnutka »Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe 
namenske rabe za gradnjo hleva za molznice – kmetija 
Glušič«. 

Zainteresirana javnost, ki si želi udeležiti javne 
obravnave, mora vsaj 2 delavna dneva pred terminom 
javne obravnave napovedati svojo navzočnost na mail: 
obcina@mozirje.si ali tel. št. 03-839-33-02 in navesti 
svojo tel. št., preko katerih bo obveščena o načinu 
izvedbe javne obravnave zaradi ukrepov covid-19. 
 

4.člen 

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo 
svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno 
posredujejo na naslov Občine Mozirje,  Šmihelska cesta 
2, 3330 Mozirje  ali pa posredujejo  na elektronski  naslov 
obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti 
ključne besede »OPPN gradnja hleva za molznice – 
kmetija Glušič«) do konca javne razgrnitve. Rok za 
oddajo pripomb  poteče zadnji dan javne razgrnitve 14. 
decembra 2020 do 12 ure. 

Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in 
predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne 
obravnave, ki bo v sredo 2. decembra 2020 ob 12. uri. 
 
 

5.člen 

Do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve in 
obravnave, na podlagi določil Zakona o urejanju prostora, 
Občina Mozirje zavzame stališče. 
 

6.člen 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati z dnem objave.         
 
Številka: 3500-0002/2020-25 
Datum: 04.11.2020 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 

 
 

OBČINA RADENCI 

 
921. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

občinskega sveta Občine Radenci 

 
Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 
in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 2/11 ter 67/15) je Občinski svet 
Občine Radenci na svoji 11. dopisni seji, dne 6. 11. 2020 
sprejel naslednje 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADENCI 

 
1. člen 

V Poslovniku občinskega sveta Občine Radenci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 6/15, 32/16 ter 40/16; v 
nadaljevanju Poslovnik) se prvi odstavek 4. člena  
spremeni tako, da se glasi:  
»(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih 
(korespondenčnih), slavnostnih sejah in na sejah na 
daljavo.« 
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Seje na daljavo se sklicujejo po določbah tega 
poslovnika.«  
 

2. člen 

V 21. členu se črta 3. odstavek  in se nadomesti z novim, 
ki se glasi: «Vabila in gradiva iz prejšnjih dveh odstavkov 
se pošljejo po elektronski pošti ter se hkrati objavijo na 
spletni strani Občine Radenci. Vsi člani sveta sprejmejo 
za čas trajanja mandata elektronski naslov 
ime.priimek@obcina.radenci.si« 
 

3. člen 

Doda se novi 23. a člen, ki se glasi 
(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne 
okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi svetniki 
predstavlja tveganje za zdravje in varnost svetnikov, 
lahko župan skliče sejo na daljavo. 
(2) O obstoju izrednih okoliščin iz prejšnjega odstavka 
tega člena ter sklicu in izvedbi seje na daljavo odloča 
župan.  
(3) Seja na daljavo je seja, na kateri del svetnikov 
sodeluje izven sedeža seje Občinskega sveta s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča 
razpravo in glasovanje na daljavo. Odločitev o tem, ali bo 
sodeloval na seji izven sedeža seje občinskega sveta 
sporoči svetnik v roku, ki ga določi župan, ki ne sme biti 
krajši kot 3 (tri) dni.  Če tega ne stori v določenem roku, 
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lahko na seji sodeluje samo na sedežu seje občinskega 
sveta. Če svetnik sodeluje izven sedeža seje občinskega 
sveta, mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska 
naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in 
zvoka ali samo zvoka. 
(4) Dnevni red seje Občinskega sveta  se določi s 
sklicem. 
(5) Seja na daljavo se izvede z uporabo varne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča 
prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v 
takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma 
ugotoviti identiteto svetnika, ki na seji sodeluje izven 
sedeža seje občinskega sveta. Seja na daljavo se 
snema. 
6) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo 
svetniki, ki so osebno prisotni na sedežu seje občinskega 
sveta, in svetniki, ki na seji sodelujejo z uporabo varne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
(7) Občinski svet  na seji na daljavo odloča le o zadevah, 
o katerih se glasuje z javnim glasovanjem.  
(8) Gradiva upravičenih predlagateljev oziroma evidence 
o glasovanju se, če je bila seja izvedena z uporabo varne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
informacijskega sistema Občine, takoj objavijo na 
spletnih straneh Občine. 
(9) Po zaključeni seji Župan sestavi zapisnik, ki se objavi 
na spletnih straneh Občine. Zapisnik obsega podatke o 
udeležbi na seji, imenih svetnikov, ki so pred sejo 
napovedali sodelovanje na seji izven sedeža občinskega 
sveta, sprejetih odločitvah občinskega sveta, izidih 
posameznih glasovanj in glasovanjih posameznih 
svetnikov. 
(10) Vsa določila veljajo tudi za sklic odborov. Soglasje 
za sklic odborov daje župan na predlog Predsednika 
odbora. 
 

4. člen 

Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» (1) Potek seje se zvočno in slikovno snema ter 
neposredno predvaja na kanalu you tube.« 
 

5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta 
Občine Radenci začnejo veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin  
 
Številka: 0141-0001/2020-6 
Datum: 6. 11. 2020 
 

 Občina Radenci     
 Roman Leljak, župan 

 

 
 

OBČINA ŠALOVCI 

 
922. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Šalovci za leto 2020 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur.l.RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 11/18-
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/2020-ZIUZEOP-A in 80/2020-
ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, 
št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013 55/2015-
ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta 
Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
34/18) je Občinski svet Občine Šalovci na svoji 7. dopisni 
seji, dne 5. novembra 2020 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU 
OBČINE ŠALOVCI ZA LETO 2020 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu občine Šalovci za leto 2020 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2020) se 2. člen 
spremeni tako, da se glasi: 
 

 
 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.446.929 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.697.204 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.405.045 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.283.372 

703 Davki na premoženje 79.137 

704 Domači davki na blago in storitve 42.536 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 292.159 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 236.297 

711 Takse in pristojbine 1.500 

712 Globe in druge denarne kazni 0 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.362 

714 Drugi nedavčni prihodki 24.000 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 284.914 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 107.242 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 177.672 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 464.811 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 395.972 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU  68.839 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.635.786 

40 TEKOČI ODHODKI 1.071.851 
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 283.340 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 48.269 

402 Izdatki za blago in storitve 528.431 

403 Plačila domačih obresti 183.453 

409 Rezerve 28.358 

41 TEKOČI TRANSFERI 676.093 

410 Subvencije 45.476 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 318.629 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 137.666 

413 Drugi tekoči domači transferi 174.322 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 840.810 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 840.810 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 47.032 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 28.720 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 18.312 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -188.857 

 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 KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 14.673 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 14.673 

440 Dana posojila 14.673 

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.) -14.673 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 288.000 

50 ZADOLŽEVANJE 288.000 

500 Domače zadolževanje 288.000 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 129.057 

55 ODPLAČILA DOLGA 129.057 

550 Odplačila domačega dolga 129.057 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -44.587 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 158.943 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 188.857 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 44.588 

 
2.člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»8. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2020 
lahko zadolži do višine 288.000,00 EUR. 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Šalovci, v letu 2020 ne sme preseči z zakonom 
določenega zneska.« 
 

2. člen 

Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi: 
»9.a člen 

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 
občinskega proračuna) 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 
v letu 2020 zadolži do višine 600.000,00 EUR.« 
 

 
 

3. člen 

Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci 
za leto 2020 ostanejo nespremenjena in v veljavi. 
 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-66/2020-4 
Datum: 5. 11. 2020 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek , župan 
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 OBČINA APAČE Stran 
910. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih 

službah v Občini Apače 
2021 

   
 OBČINA CIRKULANE Stran 
911. Sklep o spremembi Sklepa o 

imenovanju uredniškega odbora 
javnega glasila Občine Cirkulane 

2024 

912. Sklep o potrditvi števila in vrst oddelkov 
in cene programov v zavodu OŠ 
Cirkulane – Zavrč, za OE vrtec 
Cirkulane v šolskem letu 2020/2021: 

2024 

   
 OBČINA DESTRNIK Stran 
913. Odlok o razveljavitvi Odloka o turistični 
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2024 

   
 OBČINA LJUTOMER Stran 
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2024 
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2026 
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istočasno povečanje izvornega 
območja posamične poselitve na delu 
parcele št. 431/1 v k.o. 252 - Bučkovci 
(ID 1819) 

2027 

918. Sklep št. 143 o prenehanju statusa 
grajenega javnega dobra 

2028 

   
 OBČINA MARKOVCI Stran 
919. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 

javnega dobra v k.o. Sobetinci 
2028 

   
 OBČINA MOZIRJE Stran 
920. Sklep o javni razgrnitvi in obravnavi 

dopolnjenega osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo 
hleva za molznice – kmetija Glušič 
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921. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

občinskega sveta Občine Radenci 
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 OBČINA ŠALOVCI Stran 
922. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Šalovci za 
leto 2020 

2030 

 


