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OBČINA APAČE 

 
1089. Pavilnik o spremebah in dopolnitvah 

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Apače za 
programsko obdobje 2015 - 2020 

 
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18) in 18. člena Statuta občine Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. št. 
2/2007, 53/2012) je Občinski svet občine Apače dne 
23.10.2019 na 6. redni seji dne sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI 
APAČE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020 

 
1. člen 

V 1. členu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Apače za 
programsko obdobje 2015- 2020 (Uradno glasilo občine 
Apače, Glasilo slovenskih občin Lex Localis 29/15 – v 
nadaljevanju Pravilnik) se v drugem odstavku doda tretja 
alineja, ki se glasi:  

Državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič 
spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. 
februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 
702/2014). 
 

 
 

2. člen 
v 4. členu se spremenijo točke (1), (13) in (14) ter 

dodajo točke (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) in 
(23); ki se glasijo: 
(1) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen ribiških proizvodov 
in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k 
Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 
1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), 
zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 
2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) 
št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 
ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti 
iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1); 
(13) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in 
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 
2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil 
(UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1), nazadnje 
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju 
uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se 
zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o 
zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in 
fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) 
št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, 
(EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega 
parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) 
št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 
2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter 
razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 
96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 
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92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z 
dne 7. 4. 2017, str. 1); 
(14) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe 42. člena Pogodbe, npr. 
ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti 
vezane na predelavo metijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode; 
(15) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih 
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema.  
(16) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki 
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, 
strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina 
(17) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:  

• podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,  

• podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali    nadzornega 
organa drugega podjetja; 

• podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi 
družbeni pogodbi ali statutu;  

• podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje 
večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja;  

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz naštetih 
predhodnih alinej tega odstavka, preko enega ali več 
drugih podjetij, so prav tako »enotno podjetje«. 
(18) »MSP« ali »mikro, malo ali srednje veliko podjetje« 
pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz priloge I ; Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, 
str. 1) 
(19) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji ter v predelavi in trženju 
kmetijskih proizvodov; 
(20) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z 
naravnimi nesrečami« pomenijo neugodne vremenske 
pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali 
obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 
odstotkov povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi: 
a. predhodnega triletnega obdobja ali  
b. triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem 
petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;  
(21) »standard Unije« pomeni obvezen standard, 
predpisan z zakonodajo Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Unija), ki določa raven, ki jo morajo doseči 
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in 
dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, 
zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države 
članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za 
standarde Unije;  
(22)  »naložbe za skladnost s standardom Unije« 
pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti 
s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, 
določenega z zakonodajo Unije;  
(23) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno 
poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva 
 

3. člen 
v 5. členu se v tabeli v vrsti »de minimis« pomoči pri 

Ukrepu A doda ukrep A1 (de minimis pomoč) ter še 
ukrepi na novo in sicer Državne pomoči po skupinskih 
izjemah - Ukrepi C1, C2, C3 (državne pomoči po 
skupinskih izjemah); in sicer: 
 

 
Vrste pomoči Ukrepi: 

 
De minimis pomoči  
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 
1407/2013) 

- UKREP A1  
- Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
-  
- Upravičenci: 
- - pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko 
dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
gospodarstev in ima sedež na območju Občine Apače.  

Državne pomoči po 
skupinskih izjemah 
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 

UKREP C1 
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 14. členom 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 
2014, str. 1). 
 
UKREP C2 
Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih 
(v skladu z 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1)Komisije 702/2014/EU). 
 
UKREP C3 
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1)Komisije 
702/2014 EU). 
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Upravičenci: 
Pravne in fizične osebe s sedežem na območju Občine Apače, ki ustrezajo kriterijem za 
mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primeru ukrepa po členu 
29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev na območju Občine Apače. 

 
4. člen 

V prvem odstavku 6. člena se za besedilom »Državne 
pomoči in pomoči de minimis« doda besedilo »ter ostali 
ukrepi občine« hkrati se črta besedilo »v Uradnem glasilu 
občine Apače, Uradnem glasilu slovenskih občin – Lex 
localis in«.  

5. člen 
V 11. členu se za ukrepom A doda ukrep A1, ki se glasi: 
 
»UKREP  A1 
POMOČ ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
NA PODROČJU DOPOLNILNIH IN NEKMETIJSKIH 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI TER PREDELAVE IN 
TRŽENJA 
 
Cilj ukrepa: 

• doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti kmetov in njihovih članov s 
področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso 
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. 

 
Upravičenci do pomoči: 

• pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki 
se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter 
predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, 
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in 
ima sedež na območju občine. 

 
Višina pomoči: 

• bruto intenzivnost pomoči 
• do 50% upravičenih stroškov. Višina sredstev se 

določi z javnim razpisom.  
 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
znesek de minimis pomoči. 
 
Pogoji za pridobitev sredstev: 

• račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč, 

• program izobraževanja oziroma usposabljanja 
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, 
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, 

• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 
 
Upravičeni stroški (povezani z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov): 

• stroški  kotizacije  in  šolnin  za  tečaje,  seminarje,  
predavanja  in  strokovne  ekskurzije  

• stroški  prevoza  in  stroški  vstopnin  za  strokovne  
oglede,   

• stroški strokovnih gradiv, pomembnih za 
izobraževanje in usposabljanje, 

• stroški  udeležbe  na  sejmih.« 
 

6. člen 
V Pravilniku se za 13. členom doda novo poglavje »III. A 
- Državne pomoči po skupinskih izjemah (V skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, 
str. 1)«: 
 
» III. A  DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH 
V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014 
 

13.a člen 
(splošna določila) 

(1)  Za  ukrepe  po  Uredbi  Komisije  (EU)  št.  702/2014  
se  pomoč lahko  dodeli, če  ima spodbujevalni učinek, 
kar pomeni, da  je  vloga  za  pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta oziroma dejavnosti.  
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke: 

• ime in velikost podjetja; 
• opis projekta in dejavnosti, vključno z opredelitvijo 

datuma začetka in konca projekta; 
• lokacijo projekta ali dejavnosti; 
• seznam upravičenih stroškov; 
• vrsto  (nepovratna  sredstva,  posojilo,  jamstvo,  

vračljivi  predujem  ali  drugo)  in znesek javnega 
financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter 

• izjave vlagatelja:  
• da ne prejema oziroma ni v postopku 

pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške 
iz drugih javnih virov ter 

• glede izpolnjevanja pogojev upravičencev. 
(2)  Do  pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni 
subjekti, ki so:  

• naslovniki  neporavnanega  naloga  za  izterjavo  na  
podlagi  predhodnega  sklepa Evropske komisije, s 
katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom; 

• podjetja v težavah. 
(3) Pomoči po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 702/2014 se ne uporabljajo za naslednje ukrepe: 

• za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države 
ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo, 

• za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 

(4) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, se ne dodeli za 
davek na dodano vrednost. 
(5) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na podlagi zahtevka posameznega 
upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo 
dokumentacijo: 

• dokazila o plačilu obveznosti (račun in potrdilo o 
plačanem računu), 

• druga dokazila o opravljenem delu oziroma storitvi, 
določena z javnim razpisom. 

 
13.b člen 

(kumulacija pomoči) 
(1) Najvišji zneski in najvišja intenzivnost pomoči po 
posameznih ukrepih državnih pomoči po skupinskih 
izjemah tega pravilnika ne  smejo  preseči najvišjih 
zneskov pomoči  določenih  v  14., 28. in 29. členu  
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se 
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podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Evropske Unije. 
(2)  Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo  v  
zvezi  z  istimi  upravičenimi stroški, ki se deloma ali v 
celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne 
preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, 
ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014. 
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz drugega odstavka 81. člena in 
82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi 
Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 
1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 
z dne 2. 2. 2018, str. 6 v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, če bi bila s tako kumulacijo  presežena  
intenzivnost  pomoči  ali  znesek  pomoči,  ki  sta  
določena  v  Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014. 
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v  
zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 
702/2014. 
 

13.c člen 
UKREP C1 
POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI 
NEOPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH 
GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO 
PROIZVODNJO  
 
Namen in cilji ukrepa: 

• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem 
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in 
preusmeritvijo proizvodnje; 

• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, 
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje 
živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;  

• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, 
povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do 
kmetijskih zemljišč, izboljšanjem zemljišč, oskrbo in 
varčevanjem z energijo in vodo. 

 
Upravičenci do pomoči: 

• kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju 
občine, oziroma katerih naložba se izvaja na 
območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev. 

 
Višina pomoči: 

• bruto intenzivnost pomoči: –do 50 % upravičenih 
stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, 

• najvišji skupni znesek pomoči za posamezno 
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša 
do 5.000 EUR. 

 
Pomoč se ne dodeli za: 

• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 
rastlin, 

• zasaditev letnih rastlin, 
• dela v zvezi z odvodnjavanjem, 
• opremo in dela v zvezi z namakanjem, 
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč, 
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja, 

• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije, 

• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 
RS ali EU, vključno s  sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov, 

• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, 
• obratna sredstva. 

 
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo se lahko dodeli za naslednja podukrepa: 

C1-1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
C1-2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 

 
C1-1 POSODABLJANJE KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV 
 
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in 
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 
 
Upravičeni stroški: 

• stroški  izdelave  projektne  dokumentacije  za  
novogradnjo  in  adaptacijo  hlevov  in gospodarskih 
poslopij na kmetijskem gospodarstvu; 

• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov 
in gospodarskih poslopij na kmetijskem 
gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in 
storitev); 

• stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih 
primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, 
skladišča oziroma nestanovanjski objekti), 

• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, 
• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, 
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 

rastlinjaku, 
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred 

neugodnimi vremenskimi razmerami 
(protitočnemreže,..), 

• stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 
znamk. 

 
Pogoji za pridobitev: 

• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo 
investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno; 

• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja; 

• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) 
člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti 
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, 
predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

• ponudbe oziroma predračun za načrtovano 
naložbo; 

• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za 
oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
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• mnenje  o  upravičenosti  in  ekonomičnosti  
investicije,  ki  ga  pripravi  strokovna  pristojna 
služba; 

• drugi pogoji povezani z opravljanjem kmetijske 
dejavnosti, opredeljeni z javnim razpisom.  

 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva. 
 
C1-2 UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
PAŠNIKOV 
 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 
zemljišč in pašnih površin na območju občine. Vlogo za 
pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva oziroma pooblaščena  oseba,  ki  jo  
pooblastijo  vsi  nosilci  kmetijskih  gospodarstev,  ki  so  
vključeni  v skupno naložbo.  
 
Upravičeni stroški: 

• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega 
zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašnik), 

• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;–
stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 
pašnikov z ograjo; 

• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino. 

 
Upravičenci do pomoči: 

• posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno 

• naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost,..); 
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju 
občine oziroma katerih naložba se izvaja na 
območju občine; 

• minimalni obseg za urejanje kmetijskih zemljišč je 1 
hektar primerljivih kmetijskih površin. 

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: 
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali 
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih 

sadovnjakov (GERK 1222) ali 
• 4 ha pašnikov (GERK1330) ali 
• 0,25  ha  plantažnih  sadovnjakov  (GERK  1221)  

ali  ostalih  trajnih  nasadov  (GERK1240,1180) ali 
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v 

drevesnicah ali pri trsničarstvu (GERK1190) ali 
• 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali 
• 8 ha gozdov ali 
• 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali 
• 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321). 
 
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 
preračun 1ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba 
po GERK-ih.  
 
Pogoji za pridobitev: 

• ustrezna dovoljenja oziroma projektna 
dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o 
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; 

• predračun, račun oziroma dokazila o plačilu 
stroškov za projektno dokumentacijo, za katere se 
uveljavlja pomoč; 

• kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali 
nezahtevna agromelioracija; 

• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v 
primeru zakupa zemljišča; 

• drugi pogoji povezani z opravljanjem kmetijske 
dejavnosti, opredeljene z razpisom. 

 
13.č člen 

UKREP C2 
POMOČ ZA NALOŽBE ZA OHRANJANJE KULTURNE 
IN NARAVNE DEDIŠČINE NA KMETIJSKIH 
GOSPODARSTVIH 
 
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne 
in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 
Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno bivališče 
oziroma sedež v občini,  poseduje objekt (proizvodno  in  
neproizvodno  sredstvo),  ki  so  ga v  preteklosti  
uporabljali  v  kmetijski proizvodnji, kmetijsko 
gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev. 
 
Namen ukrepa: 

• ohranjanje  značilnosti neproizvodne dediščine,  ki  
se  nahajajo  na  kmetijskih  gospodarstvih (na 
primer arheoloških in zgodovinskih znamenitosti), 

• ohranjanje naravne in kulturne dediščine na 
podeželju, 

• varstvo  dediščine  proizvodnih  sredstev  na  
kmetijah  (kot  so  kmetijska  poslopja:  kašča, 
kozolec, skedenj, itd.), 

• prispevanje k privlačnosti ruralnega okolja kot 
bivalnega prostora, 

• pospeševanje razvoja turizma na podeželju. 
 
Upravičenci do pomoči: 

• kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno 
kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register  
kmetijskih  gospodarstev  ter  so  lastniki  objektov,  
vpisanih  v register  nepremične kulturne dediščine 
in ležijo na območju občine. 

 
Višina pomoči: 

• bruto intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih 
stroškov naložbe v ohranjanje neproizvodne 
dediščine – arheoloških ali zgodovinskih značilnosti 
na kmetijskem gospodarstvu, 

• najvišji skupni znesek pomoči je 5.000 EUR letno. 
 
Pogoji: 

• stavba mora biti vpisana v register nepremične 
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo,  
pristojno  za  kulturo  ali  zaščiten  z  občinskim  
odlokom  o  varstvu  kulturne dediščine; 

• ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor je 
to potrebno, 

• ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s 
predračunom stroškov; 

• predračuni, računi oz. dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov; 

• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 
 
Upravičeni stroški: 

• stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo 
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo 
objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični 
načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del, 
konservatorski program), 

• stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za 
nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje 
del) 

 
13.d člen 

UKREP C3 
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POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ  
 
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za 
zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja 
izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 

• naravnih nesreč; 
• slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami in 
• drugih slabih vremenskih razmer; 
• bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah 

ter 
• zaščitenih živali. 

 
Namen ukrepa 
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da 
zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih 
dogodkov iz prejšnjega odstavka. 
 
Pomoč: 

• ne sme ovirati delovanja notranjega trga 
zavarovalniških storitev, 

• ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo 
zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij,  

• ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba 
sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni 
državi članici 

 
Zavarovanje: 

• krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega 
odstavka tega člena; 

• ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje 
kmetijske proizvodnje. 

 
Upravičeni stroški: 

• sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, 
vključno s pripadajočim davkom od prometa 
zavarovalnih poslov. 

 
Upravičenci do pomoči: 

• kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 
občine, in  

• so GERK-i, za katere je sklenjeno zavarovanje, ki 
se lahko sofinancira po tem pravilniku, na območju 
občine Apače in  

• ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki 
je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za 
tekoče leto. 

 
Pogoji za pridobitev: 

• predložitev izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev, 

• veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino 
nacionalnega sofinanciranja. 

 
Intenzivnost pomoči: 

• pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po 
nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih 
premij za zavarovanje primarne kmetijske 
proizvodnje, ne sme preseči 65% upravičenih 
stroškov,  

• najvišji skupni znesek oziroma odstotek (%) pomoči 
se določi z javnim razpisom.  

 
7. člen 

V 15. členu Pravilnika se označi prvi odstavek in se doda 
besedilo drugega in tretjega odstavka: 
(2) Občina vodi natančne evidence z informacijami o 
dodeljenih pomočeh po tem pravilniku in dokazili o 

izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje 
dodelitve pomoči po tem pravilniku. 
(3) Občina ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, 
predloži informacije o shemi državne pomoči po tem 
pravilniku v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 za objavo na spletni strani 
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-
za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano. Te informacije so 
na voljo splošni javnosti vsaj deset let od zadnje 
dodelitve pomoči po tem pravilniku. 
 

8. člen 
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.  
 

9. člen 
Ta pravilnik začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Apače – Glasilu slovenskih občin Lex 
localis. 
 

 Občina Apače 
 dr. Andrej Steyer, župan 

 
 

 
OBČINA DORNAVA  

 
1090. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 

spremembi cene storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Dornava 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), je Občinski svet 
Občine Dornava, na svoji 6. redni seji, dne 10.10.2019, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K 

SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 

ZA OSKRBO S PITNO VODO V 
OBČINI DORNAVA 

 
1. člen 

Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Dornava številka: 355-
005/2019 z dne 30. 5. 2019 se spremeni tako, da se 
cena opravljenih storitev in cena omrežnine, začne 
uporabljati z dnem 1. 11. 2019. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 355-5/2019 
Datum: 10.10.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 
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OBČINA HAJDINA 
 
1091. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 

spremembi cene storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Hajdina 

 
Na podlagi  16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 32/2017-uradno prečiščeno 
besedilo), je Občinski svet Občine Hajdina, na svoji 7. 
redni seji, dne  3. 10. 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K 

SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 

ZA OSKRBO S PITNO VODO V 
OBČINI HAJDINA 

 
1. člen 

Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Hajdina številka: 355-4/2019 
z dne 20. 6. 2019 se spremeni tako, da se cena 
opravljenih storitev in cena omrežnine, začne uporabljati 
z dnem 1. 11. 2019. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 355-4/2019-2 
Datum: 3. 10. 2019 
 
 

 Občina Hajdina 
 mag. Stanislav Glažar, župan 

 
 

 
OBČINA MAJŠPERK 

 
1092. Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk 

za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 
–ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, ZUKN, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine 
Majšperk  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 
15/15, 34/15, 50/17, 16/19)  je Občinski svet Občine 
Majšperk na 10. redni seji, dne 23. 10. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU 

PRORAČUNA OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2019 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2019 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/18 in 4/19 ) se 
spremeni 2. člen, ki glasi:   

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin 
kontov. 

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Konto     

Rebalans 
2  

2019 

I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.361.45

6  

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.389.38

3  

70   DAVČNI PRIHODKI 
3.044.73

0 

700   Davki na dohodek in dobiček 
2.792.43

0 
703   Davki na premoženje 169.650 
704   Domači davki na blago in storitve 82.650  

71   NEDAVČNI PRIHODKI 344.653 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 242.253 
711   Takse in pristojbine 4.500 
712   Denarne kazni 4.900  
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000  
714   Drugi nedavčni prihodki 71.000  

72   KAPITALSKI PRIHODKI 134.157 
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 134.157 

73   PREJETE DONACIJE 0  
730   Prejete donacije iz domačih virov 0  

74   TRANSFERNI PRIHODKI 837.016  
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 448.026 
741   Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 388.990 

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.628.84

4 

40   TEKOČI ODHODKI 
1.297.60

3  
400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 244.507 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.707  
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402   Izdatki za blago in storitve 922.809 
403   Plačila domačih obresti 10.580  
409   Rezerve 81.000 

41   TEKOČI TRANSFERI 
1.548.85

4  
410   Subvencije 70.492 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 998.549 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 169.300 
413   Drugi tekoči domači transferi 310.513 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.521.23

7 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.521.23

7 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI 267.150 

431   Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki 235.000 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 32.150 

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ      (I.-II.) -267.388 
III/1   PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -256.858  
III/2  TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) 542.926 
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  
752   Kupnine iz naslova privatizacije 0  

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

440   Dana posojila 0  
441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0  
442   Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0  

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV.-V.) 0  
C. RAČUN FINANCIRANJA    
VII.   ZADOLŽEVANJE  (500)  0 

50   ZADOLŽEVANJE 0 
500   Domače zadolževanje 0 
VIII.   ODPLAČILA DOLGA  (550) 74.380 

55   ODPLAČILA DOLGA 74.380 
550   Odplačila domačega dolga 74.380 

IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   
    NA RAČUNIH  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -341.768 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -74.380 
XI.   NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 267.388 
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2018 341.768  
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte 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 Majšperk. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2.člen 
V 9. členu Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 
2019 se spremeni višina proračunske rezerve, ki se 
oblikuje v višini 80.500 EUR. 
 

3. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine 
Majšperk za leto 2019 ostanejo nespremenjena.  
 

 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3/2018-28 
Datum: 23. 10. 2019 
 

 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 

 
 

 
1093. Sklep o višini grobnine in višini cene za 

uporabo mrliške vežice 
 
Na podlagi 42. člena Odloka o pokopališkem redu v 
Občini Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
33/19) in  16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 
16/19),  je Občinski svet Občine Majšperk, na svoji 10. 
redni seji, dne 23. 10. 2019, sprejel 
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SKLEP 
O VIŠINI GROBNINE IN VIŠINI CENE ZA UPORABO 

MRLIŠKE VEŽICE 
 

1. člen 
Višina letne grobnine na pokopališčih Majšperk, Ptujska 
Gora in Stoperce znaša: 

• za enojni grob 24,18 EUR brez DDV 29,50 EUR z 
DDV 

• za dvojni grob 48,36 EUR brez DDV 59,00 EUR z 
DDV 

• za žarne grobove 24,18 EUR brez DDV 29,50 EUR 
z DDV 

Višina letne grobnine na pokopališčih Bolfenk in Janški 
Vrh znaša: 

• za enojni grob  20,90 EUR brez DDV 24,50 EUR z 
DDV 

• za dvojni grob  40,16 EUR brez DDV 49,00 EUR z 
DDV 

 
2. člen 

Cena uporabe mrliške vežice znaša:  16,40 EUR brez 
DDV 20,00 EUR z DDV 
 

3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0142-1/2017-15 
Datum: 23. 10. 2019 
 

 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 

 
 

 
1094. Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10), v 
skladu s 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Majšperk 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/55, 55/15, 
50/17, 16/19) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji 
10. redni seji, dne 23. 10. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O UKINITVI ZAZNAMBE JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

S tem sklepom se nepremičnini: 
• parc. št. 702/16 k.o. 438 – Lešje 

ukine zaznamba javnega dobra. 
 

2. člen 
Nepremičnina, ki je navedena v 1. členu tega sklepa, 

postane last pravne osebe: 
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,  
matična številka: 5883644, 
do celote, 
s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa. 

 
3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 7113/3/2011-232 
Datum: 23. 10. 2019 
 
 

 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 

 
 

 
OBČINA MIRNA PEČ 

 
1095. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno 

vodo na območju Občine Mirna Peč 
 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), 149. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 
39/06 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07 - 
ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - 
UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 
32/16 in 15/17 – odl. US), Gradbenega zakona (Uradni 
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12, 109/12 in 76/17),  Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 88/12), 16. člena Statuta Občine Mirna 
Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 53/18) in 2. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni 
list RS, št. 21/02 in 99/13), je Občinski svet Občine Mirna 
Peč na 5. redni seji, dne 17.10.2019  sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO 

VODO NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ 
 

1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna 
Peč (Uradni list RS, št. 54/17) se 52. člen spremeni tako, 
da se glasi: 

»52. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
oskrbi s pitno na območju Občine Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 13/14).« 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354-03/2017-06 
Datum: 18.10.2019 
 

 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 
 

 
1096. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Mirna Peč 

 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. št. 39/06 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06-odl. US, 
33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – 
popr.), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - 
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ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 
92/14 - odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 98/15 in 76/17), Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12 in 76/17), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 53/18) in 2. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni 
list RS, št. 21/02 in 99/13), je Občinski svet Občine Mirna 
Peč na 5. redni seji, dne 17.10.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O ODVAJANJU IN 

ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ 

 
1. člen 

V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 54/17) se 45. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

»45. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 
13/14).« 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354-03/2017-07 
Datum: 18.10.2019 
 

 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 
 

 
 
1097. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Mirna Peč 
 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni 
list RS, št. Ur. l. RS., št. 100/05-UPB1) je Občinski svet 
Občine Mirna Peč na 5. seji dne 17.10.2019 sprejel  
 

ODLOK 
O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE 

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
V OBČINI MIRNA PEČ 

 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
(vsebina) 

Ta Odlok, ob upoštevanju splošnih načel delovanja v 
športu z namenom uresničevanja javnega interesa, 
določa izvajalce posameznih programov in področij 
letnega programa športa (LPŠ), podrobnejše pogoje in 
merila za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa, način določitve višine sofinanciranja, 
postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega 
programa športa v Občini Mirna Peč, način sklepanja in 

vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja 
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.  
 

2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu ) 

Javni interes v športu v skladu z Zakonom o športu 
obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se 
določijo v Nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji (NPŠ). Javni interes v športu lokalnih skupnosti 
se določi z letnimi programi športa, ki morajo biti v skladu 
s tem odlokom in z Nacionalnimi programom športa.  

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z:  
• zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ,  
• načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno 

pomembnih športnih objektov in površin za šport v 
naravi v lasti lokalne skupnosti,  

• s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.  

 
3. člen 

(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ so:  

• športna društva in športne zveze, registrirane v 
Republiki Sloveniji,  

• zavodi za šport po Zakonu o športu,  
• pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti 

v športu v Republiki Sloveniji,  
• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

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

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javnoveljavne programe,  

• samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,  

• zasebni športni delavci, 
• lokalna skupnost.  

 
4. člen 

(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena imajo 

pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  

• so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,  
• imajo sedež v Občini Mirna Peč, izvajajo program v 

Občini Mirna Peč, 
• v ne tekmovalnih programih redne vadbe morajo biti 

so v program pretežno vključeni prebivalci Občine 
Mirna Peč, 

• delujejo in imajo sedež v Občini Mirna Peč najmanj 
eno leto od dneva objave javnega razpisa,  

• imajo zagotovljene materialne (športna oprema in 
rekviziti), prostorske (lastne ali najemne),  
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje na razpis prijavljenih programov,  

• imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva ter evidenco udeležencev 
programov,  

• da prijavljajo program športa ali projekt, ki je 
predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih 
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena 
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, 
volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje 
športnih organizacij, zavoda za šport …),  

• da izkažejo nepridobitni značaj javnega programa 
ali projekta športa, s katerim kandidirajo za 
sofinanciranje iz javnih sredstev,  
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• da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene 
obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna 
Občine Mirna Peč, 

• izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, 
letnim programom športa in razpisno 
dokumentacijo.  

Pogoj iz druge alinee prvega odstavka tega člena- 
sedeža v Občini Mirna Peč ne velja za Agencijo za šport, 
in sicer za sofinanciranje regijskih programov s področja 
športa ter za program športne nagrade kategoriziranim 
športnikom, ki se dodelujejo športnikom, s stalnim 
prebivališčem v Občini Mirna Peč. 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju programov in področij letnega programa športa.  

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka imajo pri 
izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine prednost športna društva in njihove zveze ter 
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 
javnoveljavne programe. 

Glede na vsebino razpisanih sredstev se pogoji za 
sofinanciranje športnih programov in projektov 
natančneje določijo v razpisni dokumentaciji. 
 
II. Vsebinske določbe 
 

5. člen 
(opredelitev področij športa) 

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu 
s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela 
enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce 
iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja 
področja športa :  

1. ŠPORTNI PROGRAMI 
1.1 Prostočasno športna vzgoja otrok in mladine  
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami  
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 
1.4 Kakovostni šport   
1.5 Vrhunski šport 
1.6 Šport invalidov  
1.7 Športna rekreacija 
1.8 Šport starejših  

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORTE V 
NARAVI 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev v športu  
• Statusne pravice športnikov, trenerjev in 

strokovna podpora programov  
• Založništvo v športu 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU   
3.1 Delovanje športnih društev in zvez na lokalni 

ravni  
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  

4.1 Druge športne prireditve  
5. ŠPORTNE NAGRADE ZA KATEGORIZIRANE 

ŠPORTNIKE 
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana 

v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor 
programov in projektov športa v Občini Mirna Peč. 
 

6. člen 
(letni program športa) 

Z letnim programom športa se (ob upoštevanju 
strukture in prednostnih nalog, opredeljenih v 
nacionalnem programu športa) določa programe in 
področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem 
koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se 
zagotavljajo v proračunu Občine Mirna Peč.  

Izvajanje letnega programa športa za posamezno 
koledarsko leto določi (sprejme) občinski svet (po 
predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta 
obstaja).  

V letni program športa se (ob upoštevanju tradicije in 
posebnosti športa v Občini Mirna Peč) uvrstijo tiste 
vsebine, ki so pomembne za Občino Mirna Peč.  
 
III. Postopek za dodeljevanje sredstev  
 

7. člen 
Sredstva za sofinanciranje športnih programov se 

dodeljujejo po postopku, določenim s tem odlokom in na 
podlagi javnega razpisa. Za vprašanja, ki niso urejena s 
tem odlokom ali zakonom, se smiselno uporablja zakon, 
ki ureja splošni upravni postopek.  

Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega 
razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa, s katerim določi predmet 
sofinanciranja, predvideni obseg javnih sredstev, cilje, ki 
se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo javnega 
razpisa.  

Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na 
določbo o pogojih za začetek postopka za dodelitev 
sredstev iz zakona, ki ureja javne finance, pri čemer 
odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred uveljavitvijo 
proračuna za leto, za katero se odločba izdaja. Župan 
lahko do roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek 
javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb, pa le v 
primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljene 
pravice proste porabe v potrebni višini. Sklep o ustavitvi 
postopka se objavi na način, kot je bilo objavljeno 
besedilo javnega razpisa in o tem obvesti tudi vse, ki so 
oddali vlogo na javni razpis.  

Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa 
pritožba ni dovoljena.  

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Mirna 
Peč. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih 
medijih. Rok za predložitev vlog, ki mora biti dovolj dolg, 
da omogoči vlagateljem pripravo pravilne in kakovostne 
vloge, se določi ob vsakoletnem razpisu in ne sme biti 
krajši od 14 dni od objave javnega razpisa. 
 

8. člen 
(strokovna komisija) 

Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija za 
pregled in oceno športnih programov (v nadaljevanju: 
komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.  
Naloge komisije so:  

• preverjanje pravočasnosti vlog,  
• odpiranje prijav,  
• ugotavljanje popolnosti vlog,  
• beleženje morebitnih pomanjkljivosti,  
• zahtevanje dopolnitev formalno nepopolnih vlog,  
• pregled popolnih vlog,  
• ocenitev vlog na podlagi zahtev in meril iz javnega 

razpisa,  
• priprava predloga izbire izvajalcev in višino 

sofinanciranja programov.  
Strokovne in administrativne naloge za komisijo 

opravlja pristojen delavec občinske uprave. 
 

9. člen 
(sestava komisije) 

Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. 
Komisija je sestavljena iz strokovnjakov z izkušnjami s 

področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog.  
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 

kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v 
smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v 
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ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), 
v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do 
vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja 
oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo 
sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge 
okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in 
nepristranskost (npr. osebne povezave).  

Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot 
polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino 
glasov navzočih članov. V primeru enakega števila 
glasov odloča glas predsednika komisije.  

Predsednik in člani komisije so dolžni podpisati izjavo o 
prepovedi interesne povezanosti.  

Če je predsednik ali kdo izmed članov komisije z 
vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan 
se mora izločiti iz komisije in se to evidentira v zapisniku.  
 

10. člen 
(besedilo javnega razpisa) 

Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:  
• naziv in sedež občine,  
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
• predmet javnega razpisa,  
• navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu 

in meril,  
• predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,  
• določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

sredstva (programi realizirani in porabljena 
dodeljena sredstva),  

• opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na 
javni razpis,  

• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,  
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 

dodelitev sredstev,  
• datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,  
• rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa,  
• kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo 

informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo 
oziroma elektronski naslov, na katerega zaprosijo 
zanjo,  

• naslov spletnih strani, na katerih je objavljena 
razpisna dokumentacija. 

 
11. člen 

(razpisna dokumentacija) 
Vlagatelji podajo vlogo na javni razpis na obrazcih 

razpisne dokumentacije.  
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi 

podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge ter pogoji, 
ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za 
dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, 
da se šteje kot formalno popolna.  

Razpisna dokumentacija mora vsebovati vsaj:  
• besedilo javnega razpisa,  
• prijavne obrazce,  
• navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora 

prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do 
sredstev,  

• vzorec pogodbe,  
• navedbo meril za ocenjevanje vlog in načina njihove 

uporabe.  
 

12. člen 
(razpisni rok) 

Rok za prijavo na razpis mora biti dovolj dolg, da vlagatelj 
lahko pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi 
pogoji v javnem razpisu in ne sme biti krajši kot 14 dni od 
objave javnega razpisa.  

 

13. člen 
(vloge) 

Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.  
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena 

z »Ne odpiraj – vloga, prijava na javni razpis šport«. 
Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, 
iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni 
razpis.  

Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim 
odstavkom, se vrne vlagatelju.  

Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je 
tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske 
predložitve vloge mora biti določen v razpisni 
dokumentaciji.  

Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki 
je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.  
 

14. člen 
(odpiranje vlog) 

Odpiranje prejetih vlog vodi komisija za odpiranje, ki jo 
imenuje župan in je sestavljena iz treh strokovnih 
delavcev izvajalca. Izvede se v roku, ki je predviden v 
javnem razpisu.  

Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno 
izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem 
redu, po katerem so bile prejete.  

Odpiranje prejetih vlog ni javno.  
Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, če jo 

je podala upravičena oseba in če je popolna (formalna 
popolnost).  

O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:  
• datum prispelih vlog,  
• predmet razpisa,  
• kraj in čas odpiranja dospelih vlog,  
• imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,  
• ime in naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu 

odpiranja,  
• ugotovitve o popolnosti vloge z navedbo tistih 

prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge. 
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.  
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 

oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba 
zoper sklep ni dovoljena. Pritožba zoper sklep ni 
dovoljena. 

 
15. člen 

(poziv k dopolnitvi vloge) 
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno 

pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z 
razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov 
(nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne 
sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.  

Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, 
izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper 
sklep ni dovoljena.  
 

16. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da 
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na 
podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in 
sofinanciranja programov in področij letnega program 
športa.  

Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in 
ocenjevanju vlog iz predhodnega odstavka vodi zapisnik, 
v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in 
predlog, kateri programi ali področja letnega programa 
športa se sofinancirajo in v določenem obsegu, kateri pa 
se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. 
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Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije 
niso javni.  
 

17. člen 
(odločba) 

Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda 
odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi 
sofinanciranja programa oziroma področja letnega 
programa športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev 
pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa.  
 

18. člen 
(ugovor) 

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva 
neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni 
od vročitve odločbe iz 16. člena tega odloka vloži ugovor 
pri županu. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z 
izbranimi vlagatelji.  

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za 
ocenjevanje vlog.  

Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od 
njegovega prejema.  

Odločitev o izbiri je s tem dokončna.  
 

19. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa 

športa) 
Z izbranimi izvajalci letnega programa športa izvajalec 

razpisa sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
letnega programa športa. V pogodbi se opredeli:  

• naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,  
• vsebino in obseg dejavnosti,  
• čas realizacije dejavnosti,  
• pričakovane dosežke,  
• višino dodeljenih sredstev,  
• terminski plan porabe sredstev,  
• način nakazovanja sredstev izvajalcu,  
• način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji 

letnega programa športa po pogodbi,  
• način nadzora nad namensko porabo sredstev in 

izvedbo dejavnosti,  
• ukrepi v primeru nenamenske porabe pridobljenih 

sredstev ali drugih kršitev pogodbenih določil,  
• druge medsebojne pravice in obveznosti.  
Ob izdaji odločbe izvajalec razpisa izvajalcu, ki so mu 

bila odobrena sredstva, pošlje pogodbo v podpis ter mu 
določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.  

Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni ne odzove na 
poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo 
za sofinanciranje. Slednja sredstva ostanejo 
nerazporejena v proračunu občine. 
 

20. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 

Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati 
izbrana področja in programe športa najmanj v obsegu, 
opredeljenem v prijavi na javni razpis, sredstva pa 
porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za 
katerega so namenjeni.  

O izvedbi odobrenih športnih programov morajo 
izvajalci programov naročniku v pogodbenem roku 
predložiti:  

• vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi 
sofinanciranih športnih programov,  

• dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa,  

• izjavo o resničnosti podatkov.  
 

21. člen 
(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev 

zaradi kršitve pogodbenih določil) 
V primeru, da je na podlagi nadzora ali iz predloženega 

poročila ugotovljeno, da prejemnik proračunskih sredstev 
programa ne izvaja v obsegu in kakovosti kot je bil 
prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi, lahko 
naročnik izvajalcu sorazmerno zniža višino odobrenih 
sredstev, oziroma zahteva vrnitev pridobljenih sredstev.  

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva skupaj z 
zakonitimi obrestmi v proračun naročnika:  

• če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega 
poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev 
oziroma izvajalec ni izvedel odobrenih programov,  

• če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa 
v roku, določenem v pogodbi.  

Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih 
sredstev izvaja občinska uprava.  
 

22. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 

Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali 
razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na 
javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, 
imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in 
drugimi uporabniki.  

Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo 
za izvajanje programa pod enakimi pogoji prednost pri 
uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v 
naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.  

Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Občine 
Mirna Peč, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne 
uporabe. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom.  
 
IV. Prehodne in končne določbe 
 

23. člen 
(merila za sofinanciranje) 

Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor športnih 
programov in projektov so opredeljeni v prilogi na osnovi 
Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Mirna Peč, ki so sestavni del 
tega pravilnika.  

Izračun višine sofinanciranja posameznega športnega 
programa oziroma projekta se izvede.  

Višina sofinanciranja športnih programov in projektov je 
odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za 
področje športa. Vrednost posameznega programa se na 
osnovi meril za vrednotenje letnih programov, določi v 
točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v 
sorazmernem deležu glede na skupno število točk 
doseženih znotraj posameznega programa in glede na 
sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga 
za vsako proračunsko obdobje sprejme Občinski svet 
Občine Mirna Peč.  
 

24. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
postopkih in merilih sofinanciranja letnih programov 
športa v Občini Mirna Peč (Ur. l RS, št. 48/03 in 
spremembe). 
 

25. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 671-3/2019-1 
Datum: 17.10.2019 
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 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 
Priloga:  

• Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Mirna Peč 

 

 
MERILA, POGOJI IN KRITERIJI 

ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MIRNA PEČ 
 

I.  
Predmet meril so naslednje vsebine športnih programov in področij:  
1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM_PROSTOČASNO) 
1.1.1. Prostočasni športni program 
1.1.2. Šolska športna tekmovanja 
1.1.3. Celoletni športni program 
1.1.4. Programi v počitnicah in ob pouka prostih dnevih 
1.1.5. Dodatne ure športne dejavnosti v šoli 
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM_POS.POTR) 
1.2.1  Celoletni športni programi otrok in mladine s posebnimi potrebami 
1.2.2 Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami 
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM_KŠ, VŠ) 
1.3.1. Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
1.4. Kakovostni šport (KŠ) 
1.4.1  Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa 
1.4.2 Programi dodatne športne vadbe 
1.5. Vrhunski šport (VŠ) 
1.5.1 Programi športnih društev na področju vrhunskega športa 
1.6. Šport invalidov (ŠI) 
1.6.1 Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev in zvez 
1.6.2 Državna prvenstva športa invalidov 
1.6.3 Programi vrhunskih športnikov invalidov v športnih društvih 
1.7. Športna rekreacija RE) 
1.7.1 Celoletni ciljni športnorekreativni programi 
1.7.2 Pilotski projekti 
1.7.3 Množične delavske športne prireditve 
1.8. Šport starejših (ŠSta) 
1.8.1 Skupinska gibalna vadba starejših 
1.8.2 Športni programi za istočasno vadbo razširjene družine 
1.8.3 športno družabne medgeneracijske prireditve 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
2.1 Športni objekti in površine za šport v naravi občine 
2.2 Športni objekti in površine za šport v naravi društev 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
3.1  Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
3.2  Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom 
3.3  Založništvo v športu  
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
4.1  Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
5.1  Druge športne prireditve 
6. ŠPORTNE NAGRADE ZA KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE 
 
Sredstva za izvajanje vseh programov so namenska (plačilo objekta, strokovni kader, materialni stroški) in se ne 
smejo koristiti v druge namene. 
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s: 

• splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter 
• predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja. 

 
II.   

 
1. ŠPORTNI PROGRAMI  
 
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, 
motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo strokovno organizirano in 
vodeno celoletno športno vadbo.  
 
Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji:  
 
1. športni programi SPLOŠNO: 
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• isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu, 
• netekmovalni športni programi: 

• v programih Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, Šport invalidov, Rekreacije, Športa 
starejših se vrednotijo le udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ oz. ZŠIZ-POK, 
• tekmovalni športni programi: 

• v programih Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v  kakovostni in/ali vrhunski šport ter pri programu kakovostnega 
in vrhunskega športa se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS registrirani pri NPŠZ oz. ZŠIZ-POK. 

• vodenja programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega kadra (strokovni kader se ovrednoti ob 
predložitvi potrdila o izobrazbi/usposobljenosti in dokazilu o nastalih stroških strokovnega kadra): 

 
PREGLEDNICA ŠT.1 STROKOVNI KADER 

 
STROKOVNI KADER 

 
STOPNJA 1 

 
STOPNJA 2 

TOČKE/STROKOVNI KADER 10 20 
 

• STOPNJA 1: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe 
ŠVOM prostočasno, ŠI, RE in/ali ŠSta. 

• STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe 
ŠVOM usmerjeni (6 – 11 let, 12 – 19 let in kategorizirani športniki). 

 
2. športni programi KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT: 
 
V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni/vrhunski šport ter programih kakovostnega in 
vrhunskega športa so športne panoge lahko razvrščene po kriterijih razširjenosti, uspešnosti/konkurenčnosti in pomena 
panoge za lokalno okolje.  
 
Zaradi specifičnosti športnih panog so izvajalci LPŠ in njihovi športni programi razdeljeni v tri (3) skupine:  

• izvajalci programov v individualnih športnih panogah (IŠP),  
• izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah (KŠP),  
• izvajalci programov v miselnih igrah (MI). 

Pri razvrščanju se upoštevajo naslednji kriteriji (pridobljeni na osnovi JR in s strani Olimpijskega komiteja Slovenije– Združenja 
športnih zvez (krajše: OKS‐ZŠZ) ter Nacionalnih panožnih športnih zvez (krajše: NPŠZ): 
RAZŠIRJENOST: število pri NPŠZ registriranjih tekmovalcev/alk v obdobju vrednotenja, 
RAZŠIRJENOST: število tekmovalnih selekcij izvajalca na tekmovanjih NPŠZ v obdobju vrednotenja, 

• USPEŠNOST: kategorizirani športniki po stopnji kategorizacije v obdobju vrednotenja, 
• USPEŠNOST: dosežen rezultat ekip in tekmovalcev/alk v obdobju vrednotenja, 
• POMEN: število let neprekinjenega delovanja izvajalca, 
• POMEN: število članov športnega društva s plačano članarino v obdobju vrednotenja, 
• POMEN: olimpijska športna disciplina (NPŠZ je članica OKS‐ZŠZ in hkrati vključena v program olimpijskih iger (krajše: 

OI). 
 
S kriteriji za razvrščanje je možno zbrati največ 100 točk. Z LPŠ se določijo korekcije za izvajalce, ki ne dosegajo 
predvidenega števila točk. 
 

PREGLEDNICA RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, PROGRAMOV, IZVAJALCEV 
Število pri NPŠZ registriranih 
tekmovalk/cev (1) 

Ni registriranih Do 20 21 do 50 51 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
Število vseh selekcij izvajalca v 
tekmovanjih NPŠZ (2) 

Ni skupin 1 do 2 3 do 4 5 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
Kategorizirani športniki (v obdobju 
vrednotenja) 

Ni 
kategoriziranih 

MLR, DR PR MR, SR/OR 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
Rezultat ekip v KŠP Ni nastopov Nastopi v 

NPŠZ 
2. DL 1. DL 

Rezultati tekmovalcev IŠP in MI (3) Ni nastopov Nastopi v 
NPŠZ 

Nastopi na DP  1. Polovica DP  

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
Tradicija: leta neprekinjenega delovanja 
izvajalca 

/ Do 15 let 16 do 30 31 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
Število članov izvajalca s plačano 
članarino 

Ni članarine Do 25 članov 26 do 75 članov 76 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
Olimpijska športna disciplina (4) NE / DA / 
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 / 10 / 
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(1): upoštevajo se samo tekmovalci /ke od dopolnjenega 12. leta starosti naprej; s potrjeno licenco za aktualno sezono. 
(2): upoštevajo se samo tekmovalne selekcije od 12. leta starosti naprej (vključno s člansko). 
(2): pri individualnih športnih panogah in miselnih igrah mora biti vsaka selekcija vsaj 75% popolnjena. 
(3): pri individualnih športnih panogah in miselnih igrah mora tekmovalni rezultat doseči vsaj 4/6 tekmovalcev. 
(4): olimpijska športna disciplina= uvrščena na seznam prihodnjih OI, NPŠZ = članica OKS- ZŠZ (vključena v program OI). 
 
PRISTOJNOSTI LPŠ 
 
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

• področja in obseg sofinanciranja športnih programov: 
• kateri športni programi in v kolikšni meri se sofinancirajo, 
• maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih športnih programih: 
• koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa, 
• popravek obsega posameznih športnih programov: 
• spremembe priznanega števila ur vadbe za posamezne skupine športnih programov, 
• korekcijo vrednotenja strokovnega kadra: 
• dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje, 
• druge korekcije vrednotenja športnih programov. 

 
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (ŠVOM_PROSTOČASNO) 
 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM_PROSTOČASNO) predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za 
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe 
netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih 
tekmovalnih sistemov NPŠZ. 
 
1.1.1 PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI 
Prostočasni športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, so: Mali 
sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP), Mladi planinec (MP) in drugi 
prostočasni športni programi.  
Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport 
RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
prostočasna ŠVOM: promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP materialni stroški / udeleženec 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1 je opredeljen v preglednici št. 1-1-1 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1 ŠVOM PROSTOČASNO 
PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI:  
(MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP) 

PREDŠOLSKI  
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZ
NI 

(do 15 let) 
Število udeležencev programa 1 1 
TOČKE / MS / UDELEŽENEC 1 1 

 
1.1.2 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih 
tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
prostočasna ŠVOM: šolska športna tekmovanja (ŠŠT) materialni stroški / skupina 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.2 je opredeljen v preglednici št. 1-1-2 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-2 ŠVOM PROSTOČASNO 
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ŠOLOOBVEZNI 

(do 15 let) 
MLADINA 
(do 19 let) 

Št. tekmovalcev prijavitelja 1 1 
TOČKE / MS / TEKMOVALCA ali SKUPINO 
(občinsko, medobčinsko) 

10 na udeleženca 10 na udeleženca 

TOČKE / MS / TEKMOVALCA ali SKUPINO 
(regijsko, državno) 

15 na udeleženca 15 na udeleženca 

 
1.1.3 CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
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Obstoječi celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke in 
mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim 
društvom.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
prostočasna ŠVOM: celoletni programi za otroke in mladino športni objekt in strokovni kader / skupina 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.3.1 je opredeljen v preglednici št. 1-1-3 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-3 ŠVOM PROSTOČASNO 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(netekmovalni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI  
(do 6 leti) 

ŠOLOOBVEZN
I 

(do 15 let) 

MLADINA 
(do 19 let) 

velikost skupine/minimalno št. udeležencev 5 10 10 
število ur vadbe / tedensko 2 2 2 
število tednov 30 30 30 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA  60 60 60 
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA  60 60 60 
V primeru manjšega števila vadečih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež 
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža. 
 
1.1.4 PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH 
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, 
projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
prostočasna ŠVOM: programi v času počitnic in pouka prostih dneh materialni stroški, športni objekt in 

strokovni kader / skupina 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.3.2 je opredeljen v preglednici št. 1-1-4 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-4 ŠVOM PROSTOČASNO 
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI: 
(v počitnicah in pouka prostih dneh) 

PREDŠOLSKI  
(do 6 leti) 

ŠOLOOBVEZN
I 

(do 15 let) 
velikost skupine (št. udeležencev) 5 10 
število ur programa 10 10 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA  10 10 
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA  10 10 
TOČKE / MATERIALNI STR. / SKUPINA 10 10 

 
1.1.4.1 DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI 
Gre za dodatne ure športa v osnovnih šolah v času pouka, a izven kurikuluma. Športna društva izvajajo programe s ciljem 
posodobiti in povečati kakovost in privlačnost programov prostočasne ŠVOM. Programi predstavljajo spodbujanje 
povezovanja šol s športnimi društvi. Merila omogočajo vrednotenje vadbenih skupini v terminih predvidenih za športne krožke. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
prostočasna ŠVOM: dodatne ure športne dejavnosti v OŠ materialni stroški, športni objekt in 

strokovni kader / skupina 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-5 ŠVOM PROSTOČASNO 
 
DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 15 
število ur programa 30 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA  10 
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA  10 
TOČKE / MATERIALNI STR. / SKUPINA 10 

 
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI (ŠVOM_POS.POTR) 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo programi, namenjeni otrokom in mladini z 
motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za 
uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje. 



Št. 48/25.10.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1720 
 

 

1.2.1 CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
Celoletni športni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
ŠVOM s posebnimi potrebami_ celoletni športni objekt in strokovni kader / skupina 
 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov na lokalni ravni, se bo Kriterije/merila za vrednotenje 
športnih programov otrok in mladine PP in višino proračunskih sredstev opredelilo z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ 
sprejema. 
 
1.2.2 ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI 
Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami so organizirane na regijski in nacionalni ravni.  
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov na lokalni ravni, se bo Kriterije/merila za vrednotenje 
športnih prireditev in tekmovanj za otroke in mladino PP in višino proračunskih sredstev opredelilo z LPŠ za leto, za katerega 
se LPŠ sprejema. 
 
1.3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI/VRHUNSKI ŠPORT (ŠVOM_KŠ/VŠ) 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni/vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za otroke in 
mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade 
športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ. 
 
1.3.1 PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ 
Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport so sestavni del športnih programov v 
okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene občinske panožne športne šole. 
 
Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov RS dosežejo status športnika mladinskega in perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem lahko 
pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji 
objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva, ki izpolnjuje pogoje in sme kandidirati na JR. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni pripravljalni programi športni objekt in strokovni kader / skupina 
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi športni objekt in strokovni kader / skupina 
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dod. programi športnikov MLR, PR športni objekt in strokovni kader / udeleženec 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3.1 je opredeljen v preglednicah št. 1-3-1-1 do 1-3-1-3 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1-1 ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ – I. 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(pripravljalni programi vadbe) 

PRIPRAVLJAL
NI 

(6-7 let) 

PRIPRAVLJAL
NI 

(8-9 let) 

PRIPRAVLJAL
NI 

(10-11 let) 
minimalno št. udeležencev v skupini: IŠP, MI 1 1 1 
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP 5 5 5 
število ur vadbe/tedensko 3 3 3 
število tednov 30 40 40 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA  90 120 120 
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA  90 120 120 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1-2 ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ – II. 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(tekmovalni programi vadbe) 

TEKMOVALNI 
(12-13 let) 

TEKMOVAL
NI 

(14-15 let) 

TEKMOVAL
NI 

(16-17 let) 

TEKMOVAL
NI 

(18-19 let) 
minimalno št. udeležencev v skupini: IŠP, 
MI 

 1 1 1 1 

velikost skupine/minimalno št. 
udeležencev: KPŠ 

5 5 5 5 

število ur vadbe/tedensko 4 4 6 6 
število tednov 40 40 40 40 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA  160 160 240 240 
TOČKE / STROK. KADER / SKUPINA  160 160 240 240 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1-3 ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ – III. 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov) 

KATEGORIZACIJA 
MLR 

KATEGORIZACIJA 
PR 

minimalno številko udeležencev programa 1 1 
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TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / UDELEŽENEC  40 80 
TOČKE / STROK. KADER / UDELEŽENEC  40 80 
 
1.4 KAKOVOSTNI ŠPORT (KŠ) 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
V skupino kakovostnega športa spadajo programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih 
skupinah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v sistemih NPŠZ do naslova 
državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. 
Cilj letnega programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki preraščajo zahteve 
rekreativnega udejstvovanja. 
 
1.4.1 UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA  
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega 
okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. 
 
Individualne športne panoge se delijo na dva (2) nivoja, in sicer glede na dosežene rezultate prijavljenega programa v minuli 
tekmovalni sezoni državnega prvenstva, in sicer dosežena medalja prvi nivo, ostali izvajalci drugi nivo. 
Kolektivne športne panoge se delijo na dva (2) nivoja, in sicer glede na nivo državne lige v kateri izvajalec nastopa v času 
javnega razpisa. Nastopi v 1. in 2. državni ligi štejejo za prvi nivo, nastopi v 3. in 4. državni ligi štejejo za drugi nivo. 
 
1.4.2 PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika perspektivnega (PR), mladinskega (MR) in državnega razreda (DR). S 
tem pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v 
zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva, ki izpolnjuje pogoje in sme kandidirati na JR. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
UPORABA OBJEKTA: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ športni objekt / skupina 
kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR športni objekt in strokovni kader / udeleženec 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.1. je opredeljen v preglednici 1-4-1 in 1-4-2 

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1 KŠ – I. 
UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA 
(tekmovalni programi vadbe) 

NIVO 2 NIVO 1 

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, 
MI 

5 3 

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: 
KPŠ 

8 8 

število ur vadbe/tedensko 4 6 
število tednov 40 40 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA  160 240 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2 KŠ – II. 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov) 

KATEGORIZACI
JA 
DR 

minimalno številko udeležencev programa 1 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / UDELEŽENEC  40 
TOČKE / STROKOVNI KADER / UDELEŽENEC  40 

V primeru manjšega števila vadečih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež 
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža. 
 
1.5 VRHUNSKI ŠPORT (VŠ) 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih rezultatov 
na mednarodni ravni. 
Vrhunski športnih je športnih mednarodnega (MR), svetovnega (SR) ali olimpijskega razreda (OR), ki je dosegel vrhunski 
rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih 
športnikov kot vrhunski športnik. 
 
1.5.1 PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA 
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali MR pridobijo dodatne 
točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred 
objavo JR in je športnik naveden kot član društva, ki izpolnjuje pogoje in sme kandidirati na JR. 
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Vrhunski šport: dodatni programi športnikov OR, MR, SR športni objekt in strokovni kader / udeleženec 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednici 1-5-1  
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1 VŠ – VŠ ŠI 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 
(tekmovalni programi vrhunskega športa) 

KATEGORIZ. 
MR 

KATEGORIZ. 
SR 

KATEGORIZ. 
OR 

minimalno številko udeležencev programa 1 1 1 
TOČKE / ŠP. OBJEKT / UDELEŽENEC  80 120 120 
TOČKE / STROK.KADER / UDELEŽENEC  80 120 120 

 
1.6 ŠPORT INVALIDOV (ŠI) 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti z namenom 
ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom. Šport invalidov se vse pojavne oblike športa, s katerimi se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema. 
Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti, zato jim je potrebno zagovoriti enake pogoje za 
vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje znotraj splošne športne aktivnosti. 
 
1.6.1  PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ 
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z različnimi 
programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni 
športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur). 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Šport invalidov: celoletni in pilotski programi športni objekt in strokovni kader / skupina 
 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov na lokalni ravni, se programi vrednotijo po  kriterijih/merilih 
vrednotenja iz preglednice 1-7-1 ter se višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 
1.6.2 DRŽAVNA PRVENSTVA ŠPORTA INVALIDOV 
Državna prvenstva športa invalidov se v različnih panogah lahko odvijajo v različnih lokalnih skupnostih, le-te pa takšna 
tekmovanja sofinancirajo.  
 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov invalidov na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja 
ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 
1.6.3 PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV V ŠPORTNIH DRUŠTVIH 
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih športnikov. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Šport invalidov: dodatni programi vrhunskih športnikov invalidov športni objekt in strokovni kader / 

udeleženec 
 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov invalidov na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja 
ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema! 
 
1.7 ŠPORTNA REKREACIJA (RE) 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Športna rekreacija (RE)  je pomembna za vsakega posameznika, ker pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči, ki so v 
današnjem tempu življenja izpostavljene različnim obremenitvam. RE je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh 
starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in 
dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.  
 
1.7.1 CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI 
Športno rekreativni programi potekajo največ 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro 
organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Športna rekreacija: celoletni programi športne vadbe športni objekt in strokovni kader / skupina 
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Obseg vrednotenja celoletnih športnih programov navedenih v točki 1.7.1  ter programov 1.6.1 in 1.8.2 je opredeljen v 
preglednici 1-7-1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-7-1 ŠI RE ŠSta 
ŠI, RE, ŠSta 
(netekmovalni programi redne vadbe) 

CELOLET
NI 

PROGRA
MI 

CELOLET
NI 
PROGRA
MI 

SKUPINS
KA 

VADBA 

RAZŠIRJ
ENE 

DRUŽINE 

velikost skupine/minimalno št. 
udeležencev 

5-10 10-20 10-20 10-20 

število ur vadbe / tedensko 2 2 2 2 
število tednov 30 30 30 30 
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / 
UDELEŽENEC  

60 60 60 60 

TOČKE / STROKOVNI KADER / 
UDELEŽENEC  

60 / 60 60 

 
V primeru manjšega števila vadečih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež 
sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža. 
 
Pri programih športne rekreacije se strošek športnega kadra ne financira iz LPŠ, temveč ga pokrivajo udeleženci programa. 
 
Občina lahko program sofinancira tudi z nudenjem brezplačnega javnega objekta. V teh primerih se za sofinanciranje 
programa lahko prijavijo le programi, ki nimajo zagotovljenega brezplačne uporabe objekta.  
 
1.7.2 PILOTSKI PROJEKTI 
Pilotski športni programi predstavljajo programe za krepitev zdravja in dobrega počutja različnih ciljnih skupin. 
 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov, se Kriterije/merila za vrednotenje množičnih delavskih 
športnih prireditev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
1.7.3 MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 
Spodbujanje različnih oblik gibanja v delovnem okolju povečuje zanimanje za t.i. množične delavske prireditve. 
V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov, se Kriterije/merila za vrednotenje množičnih delavskih 
športnih prireditev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
1.8 ŠPORT STAREJŠIH (ŠSta) 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenim 
družinam; pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov. 
 
1.8.1 SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH 
Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo največ 30 tednov v letu (60 ur) in predstavljajo različne oblike celoletne 
gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe športni objekt in strokovni kader / skupina 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.1 je opredeljen v preglednici 1-7-1. 
 
1.8.2 ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE DRUŽINE 
Programi istočasne športne vadbe razširjenih družin potekajo največ 30 tednov v letu (60 ur) in predstavljajo različne oblike 
celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Šport starejših: celoletni programi vadbe razširjene družine športni objekt in strokovni kader / skupina 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.2 je opredeljen v preglednici 1-7-1. 
 
1.8.3 ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE 
Specifične medgeneracijske športne prireditve, katerih prvenstveni namen je druženje in dobro počutje različnih generacij 
rekreativnih športnikov. 
 
V kolikor se bo pojavila dejanska potreba po sofinanciranju programa, se Kriterije/merila za vrednotenje športno družabnih 
medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ 
sprejema. 
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2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega 
udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni prvenstveno sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih 
športnih objektov in površin, vendar se za to praviloma razpišejo posebni (od drugih področij športa ločeni) javni razpisi. V 
posebnih primerih, ki jih določi zakon, se lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci.  
 
2.1 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI OBČINE 
 
Sredstva za novogradnjo in investicijsko vzdrževanje ter redno vzdrževanje objektov in športnih površin, katerih lastnik je 
občina, se zagotavljajo v proračunu in določijo z LPŠ. 
 
2.2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI DRUŠTEV 
 
V LPŠ se zagotavljajo tudi sredstva za novogradnjo in investicijsko vzdrževanje ter redno vzdrževanje športnih objektov in 
površin za šport v naravi, ki so v lasti ali upravljanju društev. 
 
Pogoji za sofinanciranje športnega objekta oz površine za šport v naravi so: 

• Športni objekt oz športna površina se nahaja na območju Občine Mirna Peč, 
• športni objekt oz športno površino lahko pod enakimi pogoji uporabljajo vsi,  
• prosilec je upravljavec in lastnik ali najemnik športnega objekta oz športne površine,  
• prosilec je registriran kot društvo in je registriran za izvajanje programov športa, 
• prosilec zagotavlja najmanj 30% lastnih sredstev predračunske vrednosti naložbe. 

 
Sredstva se lahko porabijo le namensko za tista dela in opravila, za katera so bila namenjena. Sredstva se odobrijo šele 
takrat, ko prosilec z računi oz predračuni dokaže upravičenost izplačila za nabavljeni material ali delo. 

PREGLEDNICA ŠT. 2-2 NALOŽBA V ŠPORTNI 
OBJEKT/POVRŠINE 

zagotavljanje vadbenih površin za več 
športnih programov 

IZVAJANJE  
1 DO 3 
PROGRAMOV 

IZVAJANJE  
VEČ KOT 3 
PROGRAMOV 

obstoj športnih objektov in športnih 
površin v naravi 

OBSTOJ 
1 DO 3 
IGRIŠČ/POVR
ŠIN 

OBSTOJ 
VEČ KOT 3 
IGRIŠČ/POVR
ŠIN 

vrednost investicije VREDNOST 
DO 5000 EUR 

VREDNOST 
NAD 5000 
EUR 

TOČKE / ŠPORTNI PROGRAMI 50 80 
TOČKE / ŠPORTNI 
OBJEKTI/POVRŠINE  

50 30 

TOČKE / VREDNOST NALOŽBE 50 100 
 
3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja 
športa. 
 
PRISTOJNOSTI LPŠ NA PODROČJU RAZVOJNIH PROGRAMOV: 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

• področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja, 
• maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, 
• maksimalno število projektov v založništvu. 

 
3.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v 
domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja). 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
DEJAVNOST ŠPORTA: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu materialni stroški / udeleženec 
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V kolikor se bo pojavila potreba po sofinanciranju programa, se Kriterije/merila za usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnega kadra v športu na lokalni ravni, se Kriterije/merila za vrednotenje in višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ 
za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
3.2 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM 
 
3.2.1 IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ŠTIPENDIRANJE 
Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov (prikazano ločeno), kar se odraža v 
zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja in doseganju primernega socialnega statusa (štipendije). 
V kolikor se pojavi dejanska potreba po programu, se Kriterije/merila za vrednotenje štipendiranja nadarjenih in vrhunskih 
športnikov (ločeno) na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
3.2.2 SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV 
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh ter svetovanje predstavlja osnovo načrtnega dela. 
Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s športniki. Udeleženci meritev so športniki, ki so 
registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj 
so lahko le organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
DEJAVNOST ŠPORTA: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje materialni stroški / udeleženec 
V kolikor se pojavi dejanska potreba po programu, se Kriterije/merila za vrednotenje štipendiranja nadarjenih in vrhunskih 
športnikov (ločeno) na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
3.3 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali občasnih športnih 
publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. 
 
V kolikor se pojavi dejanska potreba po programu, se Kriterije/merila za vrednotenje založništva v športu na lokalni ravni in 
višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
4 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo 
svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih 
oblik športa. 

 
PRISTOJNOSTI LPŠ NA PODROČJU RAZVOJNIH PROGRAMOV: 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

• obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni, 
• izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na lokalni ravni, 
• opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez. 

 
4.1 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI 
 
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske 
infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ. 
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za 
njihovo osnovno delovanje. V LPŠ se zagotavljajo sredstva za društva, ki izvajajo ne tekmovalne programe ter za društva, ki 
izvajajo tekmovalne programe. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
Delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški / društvo in/ali član in/ali leto 
 
Merila določajo štiri (4) različne kriterije za vrednotenje delovanja društev: 

• leta neprekinjenega delovanja društva, 
• člani društva s plačano članarino, 
• registrirani tekmovalci pri NPŠZ, 
• članstvo v OŠZ. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 4.1  je opredeljen v preglednici 4-1. 

PREGLEDNICA ŠT. 4-1 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV 
DELOVANJE DRUŠTEV TRADICIJA: 

LETA 
DELOVANJA 

ČLANSTVO S 
PLAČANO 
ČLANARINO 

REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

ČLANSTVO V 
OŠZ 
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točke/leto delovanja 5 0 0 0 
točke/član in/ali tekmovalec 0 1 2 0 
točke/društvo 0 0 0 50 
 leta delov.* 5 št. članov * 1 št.tekmov.  * 2 max 50 

 
V primeru ustanovitve občinske športne zveze (OŠZ) bo le-ta imela status reprezentativnega predstavnika civilne športne 
družbe na lokalni ravni. Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni se takrat ovrednoti v okviru LPŠ in JR. 
 
5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik 
vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
 
Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske tekmovalne ali množične športno 
rekreativne ter druge večje športne prireditve (turnir, miting in podobno), ki imajo promocijski učinek za šport na območju 
občine. Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet 
vrednotenja in sofinanciranja v teh merilih. 
 
Občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo posamezne 
prireditve (npr. najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške, stroške nastopajočih / stroške udeležencev... ) do 
višine odobrenih sredstev za posamezno prijavljeno prireditev. 
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: obseg programa (priznano število točk), 
kvalitetni nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni, državni, …), število udeležencev na prireditvi in tradicija (število leto 
zaporedne izvedbe). 
 
PRISTOJNOSTI LPŠ NA PODROČJU RAZVOJNIH PROGRAMOV: 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

• obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni, 
• maksimalno število priznanih športnih prireditev na izvajalca, 
• nivoje športnih prireditev, 
• korekcijski faktor za športne prireditve, 

 
5.1 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športno rekreativne prireditve in druge 
športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega 
prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja 
svetovnega pokala, in udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih. 
 
Opredelitev športnih prireditev: 

• prireditev mora biti navedena v državnem / regijskem / občinskem koledarju prireditev, 
• potekati mora v celoti ali delno na območju občine, 
• organizator oz soorganizator je društvo s sedežem v občini, 
• prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru. 

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNE PRIREDITVE: KRITERIJ VREDNOTENJA:  
športne prireditve lokalnega in občinskega pomena materialni stroški / prireditev 
športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve materialni stroški / prireditev 
udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih materialni stroški / udeležence 
 
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 5.1  je opredeljen v preglednici 5-1. 

PREGLEDNICA ŠT. 5-1 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
izvedba prireditve občinskega 
pomena 

do 50 
udeležencev 

51-100 
udeležencev 

101-150 
udeležencev 

nad 151 
udeležencev 

TOČKE / MS / PRIREDITEV 10 20 30 40 
izvedba prireditve regionalnega 
pomena 

do 50 
udeležencev 

51-100 
udeležencev 

101-150 
udeležencev 

nad 151 
udeležencev 

TOČKE / MS / PRIREDITEV 20 40 60 80 
izvedba prireditve državnega in 
mednarodnega pomena 

do 50 
udeležencev 

51-100 
udeležencev 

101-150 
udeležencev 

nad 151 
udeležencev 

TOČKE / MS / PRIREDITEV 0 80 120 160 
udeležba na mednarodnih športnih 
prireditvah 

(***) MT – 
velika 

nagrada 

(**) SP, EP – 
pokal 

(*) SP, EP – 
prvenstvo 

OLIMPIJSK
E IGRE 

TOČKE / MS / UDELEŽENEC 80 160 240 480 
 
6. ŠPORTNE NAGRADE ZA KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE 
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Športne nagrade se dodelijo športnikom s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč, ki so si pridobili status kategoriziranega 
športnika po kategorizaciji, ki jo pripravlja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez. Nagrade se izplačajo v 
enkratnem letnem znesku, višina nagrade posameznega razreda se določi z LPŠ.  
 

 
 
1098. Pravilnik o vrednotenju programov društev in 

organizacij na področju humanitarne in 
socialno varstvene dejavnosti ter društev 
interesnih in stanovskih dejavnosti v Občini 
Mirna Peč 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta 
Občine Mirna Peč je (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 
40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 5. redni seji 
dne 17.10.2019 sprejel  
 

PRAVILNIK 
O VREDNOTENJU PROGRAMOV DRUŠTEV IN 

ORGANIZACIJ NA PODROČJU HUMANITARNE IN 
SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI TER 

DRUŠTEV INTERESNIH IN STANOVSKIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI MIRNA PEČ 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za izbor in merila 
za vrednotenje organizacij in društev na področju 
humanitarne in socialno varstvene dejavnosti ter 
programov društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč, ki niso 
opredeljeni z drugimi programi. 
 

2. člen 
Na podlagi pravilnika se sofinancirata redna dejavnost 
društev in izvajanje letnih programov društev.  
 

3. člen 
Izvajalci programov po tem pravilniku so: 

• organizacije, društva, združenja in zveze, ki so 
registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljene v 
javnem razpisu. 

 
4. člen 

Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:  

• da so registrirani v skladu z relevantno zakonodajo,  
• da imajo sedež na območju Občine Mirna Peč,  
• da izvajajo svoje programe že najmanj eno leto od 

razpisa,  
• da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o 

plačani članarini,  
• da imajo izpolnjene kadrovske, prostorske in 

finančne pogoje, 
• da je njihovo delovanje neprofitno, 
• da izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim 

razpisom,  
• da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo 

poročila o realizaciji programov.  
Pogoj, da imajo sedež na območju Občine Mirna Peč, 

ne velja za tista društva in njihove zveze na področju 
humanitarne in socialnovarstvene dejavnosti, ki imajo v 
svojih statutih določeno regijsko delovanje ter imajo 
hkrati tudi člane, ki so občani in občanke Občine Mirna 
Peč in je njihovo delovanje v interesu Občine Mirna Peč.  
 

5. člen 
Do dodelitve proračunskih sredstev na podlagi tega 
pravilnika, ni upravičeno tisto društvo oziroma 
organizacija, ki so ji bila za isti namen v tekočem 
proračunskem letu, že odobrena sredstva na podlagi 
drugih razpisov Občine Mirna Peč.  
 
II. Postopek izbora izvajalcev  
 

6. člen 
Višina sredstev posameznih programov tega pravilnika 

se določi s sprejetjem občinskega proračuna za tekoče 
leto. Lahko pa se programi in višina sredstev 
posameznega področja še podrobneje opredelijo z letnim 
programom, ki ga sprejme občinski svet. Z letnim 
programom se lahko tudi dodatno opredelijo in 
spremenijo merila za izbor. 

Postopek izbire programov oziroma javnega razpisa se 
začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme 
župan.  

Programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega 
proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se 
izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem 
pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso 
določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.  
 

7. člen 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. 

Občina Mirna Peč vsako leto objavi javni razpis na spletni 
strani Občine Mirna Peč. 

Razpis mora trajati najmanj 30 dni.  
 

8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:  
• pravno podlago,  
• navedbo naročnika, 
• programe in navedbo višine sredstev za posamezni 

program, ki so predmet javnega razpisa,  
• pogoje, ki jih morajo za prijavo na javni razpis 

izpolnjevati prijavitelji,  
• merila za izbor izvajalcev,  
• določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena 

sredstva izplačana,  
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge,  
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani 

dvignejo oz. vpogledajo razpisno dokumentacijo, 
• predviden datum odpiranja vlog,  
• rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa.  
Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji objavi tudi 

druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta 
javnega razpisa. 
 

9. člen 
Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, 

ki so sestavni del razpisne dokumentacije.  
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi 

potrebni podatki, ki bodo omogočili prejemnikom vložiti 
popolno vlogo. Predvsem pa mora vsebovati naslednje: 

• pogoje za formalno popolno vlogo ter za 
sofinanciranje programov,  

• merila za izbor in določanje višine financiranja, 
• vzorec pogodbe, 
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• navedbo potrebnih dokumentov, s katerimi se 
dokazuje izpolnjevanje pogojev, 

• navedbo, kdo sprejema odločitev o financiranju ter 
kje se vloži pritožba. 

 
10. člen 

Vloga je pravočasna:  
• če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega 

razpisa.  
Vloga je popolna:  

• če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo 
javnega razpisa in ima na ovojnici navedene 
podatke o nazivu in sedežu prijavitelja ter pripis »Ne 
odpiraj- vloga«, 

• če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje 
vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega 
razpisa in razpisna dokumentacija, 

• če jo je vložila upravičena oseba. 
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo 

vsako leto, za izvedbo postopka javnega razpisa, s 
sklepom imenuje župan.  

Strokovne in administrativne naloge za komisijo 
opravlja občinska uprava. 

Odpiranje vlog ni javno. V roku dostavljene in pravilno 
označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.  

O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:  
• naslov, prostor in čas odpiranja,  
• predmet javnega razpisa,  
• imena navzočih članov komisije,  
• imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu 

prispelih vlog,  
• ugotovitev, ali je vloga popolna,  
• ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo 

vzroka za njeno nepopolnost.  
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.  

 
12. člen 

Vlogo, ki ni oddana pravočasno ali ni predložena v 
zapečateni ovojnici, kot je to določeno v prvi alineji 
drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, občinska 
uprava s sklepom zavrže. 

Če je prijava nepopolna, ker ni oddana v skladu z 
določbami druge alineje drugega odstavka 10. člena tega 
pravilnika, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku 
osmih dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev 
prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v 
zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo 
zavrže.  

Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena ni 
dovoljena pritožba.  
 

13. člen 
Komisija iz 11. člena tega pravilnika opravi strokovni 

pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.  

Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine 
sofinanciranja posameznega programa za vse izvajalce 
letnih programov, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi 
komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v 
Občini Mirna Peč s predlogom financiranja. Poročilo 
podpišejo predsednik in člana komisije ter ga predložijo 
občinski upravi.  
 

14. člen 
Občinska uprava na podlagi poročila komisije in v 

skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo, s 
katero:  

• obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu 
odobrenih finančnih sredstev za posamezne 

programe, za katere so kandidirali na javnem 
razpisu in  

• zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
sofinanciranje.  

Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna 
pritožba na župana Občine Mirna Peč v roku osmih dni 
od njene vročitve. V pritožbi mora vlagatelj natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je bila vložena pritožba. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje in vrednotenje vlog. Pritožba se vloži pisno 
ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.  

 
15. člen 

O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči 
župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je 
dokončna, zoper njo je mogoč upravni spor pred 
pristojnim sodiščem.  

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji. 
 

16. člen 
Z izvajalci, ki so jim bila odobrena sredstva, župan 

sklene pogodbo o sofinanciranju programov za tekoče 
leto.  

Pogodba mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih 
pogodbe vsebovati še:  

• navedbo programov, ki se sofinancirajo,  
• višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,  
• način financiranja in obdobje porabe sredstev, 
• način nadzora nad namensko porabo proračunskih 

sredstev,  
• sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih 

sredstev,  
• druga določila, pomembna za izvedbo 

sofinanciranja programa.   
Občina kot sofinancer posreduje pogodbe izvajalcem v 

podpis. Izvajalec mora podpisano pogodbo, vrniti občini – 
sofinancerju najkasneje v roku petnajstih dni, šteto od 
dneva njenega prejema. V primeru, da izvajalec pogodbe 
v tem roku ne vrne se šteje, da je odstopil od vloge za 
sofinanciranje.  

Izvajalec letnega programa sofinancerju posreduje 
poročilo na predpisanih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije z zahtevanimi dokazili, najkasneje do 30. 
3. naslednjega leta.  
 
III. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodb  
 

17. člen 
Izvajalci letnih programov v Občini Mirna Peč iz tega 

pravilnika, so dolžni izvajati programe v skladu s 
podpisano pogodbo, tem pravilnikom in za namene, za 
katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega 
proračuna.  

Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Mirna Peč 
lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita 
namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega 
proračuna in izvajanje letnega programa izbranega 
izvajalca.  

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev 
ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se 
sofinanciranje s strani Občine Mirna Peč takoj ustavi, že 
prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski 
proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi 
obrestmi.  
 

18. člen 
Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi 

kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v 
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naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine 
Mirna Peč za sofinanciranje letnega programa.  

Na javni razpis Občine Mirna Peč za sofinanciranje 
letnega programa se v naslednjem proračunskem letu ne 
more prijaviti, tudi tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, 
da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih 
navedel neresnične podatke.  
 
IV. Pogoji in merila za vrednotenje letnih 

programov  
 

19. člen 
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov 

izvajalcev v Občini Mirna Peč so priloga k temu 
pravilniku.  

Vrednost posameznega programa se na osnovi meril 
za vrednotenje letnih programov, določi v točkah. 
Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem 
deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj 
posameznega programa in glede na sprejeto višino 
namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako 
proračunsko obdobje sprejme Občinski svet Občine 
Mirna Peč.  
 
V. Prehodne in končne določbe  
 

 

20. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev 
na področju humanitarnih dejavnosti ter društev 
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih 
združenj v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 48/2003 z 
dne 23.5.2003).  
 

21. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Številka.:032-4/2019-1 
Datum: 17.10.2019. 
 

 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 
 
Priloga: 

• Pogoji in merila za vrednotenje programov 
društev in organizacij na področju humanitarne 
in socialno varstvene dejavnosti ter društev 
interesnih in stanovskih dejavnosti v Občini 
Mirna Peč 

 

POGOJI IN MERILA 
ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU HUMANITARNE IN SOCIALNO 
VARSTVENE DEJAVNOSTI TER DRUŠTEV INTERESNIH IN STANOVSKIH DEJAVNOSTI V OBČINI MIRNA PEČ 

 
Merila in kriteriji za vrednotenje programov: 
 
1. PROGRAMI NEPROFITNIH IZVAJALCEV NA PODROČJU HUMANITARNE IN SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI: 
1.1.  Neprofitni izvajalci na področju humanitarne in socialno varstvene dejavnosti so: 

• javni socialno-varstveni zavodi, 
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in 

težave občanov Občine Mirna Peč, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, 
• organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 

posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov, 
• invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu 

z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov  - občanov Občine Mirna Peč, 

• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske 
programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Mirna Peč. 

1.2.  Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način: 
1.2.1.  Redna dejavnost društva: 

• redna dejavnost organizacije ali društva                              50 točk 
1.2.2.  Sofinanciranje posameznih aktivnosti: 

• organizacija strokovnega predavanja za občane (priznajo se 3 predavanja na leto)              10 točk 
• obdaritev jubilantov, novoletna obdaritev                             10 točk 
• organizacija srečanja                                              10 točk 
• psihosocialna pomoč (obiski na domu)                                      10 točk 
• organizacija prireditve                                                       20 točk 
• ostali programi pomoči                                     10  točk 

 
2. PROGRAMI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN ZVEZ, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ IZVEN OBMOČJA OBČINE 
MIRNA PEČ 
Višino sofinanciranja programov določi strokovna komisija.  
Osnovni kriteriji za določitev višine sofinanciranja programov so: 

• kakovost in zahtevnost predlaganega programa,  
• skupna vrednost posameznega programa, 
• število uporabnikov programa iz Občine Mirna Peč. 

 
3. PROGRAMI TURISTIČNIH DRUŠTEV: 
3.1. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način: 
 
3.1.1. Redna dejavnost društva 

• redna dejavnost društva                                         50 točk 
• za vsako sekcijo, ki deluje v društvu                                          10 točk 
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• za vsakega člana, ki je plačal članarino                               1 točka 
3.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti 

• organizacija samostojne prireditve v občini                                       20 točk 
• sodelovanje pri sprejemu obiskovalcev naše občine s turističnim vodičem                         10 točk 
• organizacija ocenjevalne akcije za najlepše urejeno hišo, kmetijo                   20 točk 
• izdaja promocijskega materiala (za vsako tiskano izdano zloženko, plakat, ….)                         30 točk  
• organizacija pohoda                                       10 točk 

 
4. KONČNA DOLOČBA 
 
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarne in socialno varstvene dejavnosti ter 
programov društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč veljajo z dnem 
veljavnosti Pravilnika o vrednotenju programov društev in organizacij na področju humanitarne in socialno varstvene 
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti v Občini Mirna Peč 
 

 
 
1099. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni listi RS, 
št. 94/2007, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. 
člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 
59/2007, 14/2008 in 40/2010), je Občinski svet Občine 
Mirna Peč na  5. redni seji dne 17.10.2019 sprejel 

 
SKLEP 

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 

I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
zemljišču parc. št. 2864/4, zemljišče v izmeri 65 m2, 
1451 – MIRNA PEČ,  parc. št.  2998/3, zemljišče v izmeri 
496 m2, 1451 – MIRNA PEČ, parc. št. 3470/2, zemljišče 
v izmeri 72 m2, 1452 – HMELJČIČ in parc. št. 2595/7, 
zemljišče v izmeri 76 m2, k.o. 1450- GOLOBINJEK. 
 

II. 
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status 
javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-6/2019- 4 
Datum: 18.10.2019 
 

 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 
 

 
OBČINA MISLINJA 

 
1100. Odlok o 1. spremembi proračuna Občine 

Mislinja za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08-
odl.US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011 ZJF-UPB4)  in 17. 
člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 
in Uradno glasilo slovenskih občin št. 05/2012, 27/2016 
in 61/2016) je Občinski svet Občine Mislinja na 8. seji, 
dne 17.10.2019 sprejel  
 

ODLOK 
O 1. SPREMEMBI PRORAČUNA 

OBČINE MISLINJA ZA LETO 2019 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Mislinja za  leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2019) se prvi  
odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi :  
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 6.083.142 
 Skupina/Podskupina kontov                               Rebalans 1 Proračuna leta 2019  
  v evrih 
I. SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74) 6.083.142 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.925.460 
70 DAVČNI PRIHODKI   3.296.113 
 700 Davki na dohodek in dobiček  2.947.729 
 703   Davki na premoženje  185.198 
 704 Domači davki na blago in storitve  163.086 
 706 Drugi davki 100 
71 NEDAVČNI PRIHODKI   629.347 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 524.578 
 711 Takse in pristojbine 3.013 
 712 Globe in druge denarne kazni 6.300 
 713 Prihodki prodaje blaga in storitev  456 
 714 Drugi nedavčni prihodki  95.000 
72 KAPITALSKI PRIHODKI   105.627 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  0 
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 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 105.627 
73 PREJETE DONACIJE   1.820 
 730 Prejete donacije iz domačih virov  1.820 
 731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.050.235 
 740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 714.800 
 740 

740 
741  
 
741 

Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 
Prejeta sredstva iz javnih skladov 
Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov 
Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
kohezijskega sklada 

50.000 
1.044.282                    

241.153 
 

0                        

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 
 780 Prejeta sredstva ISPA 0,0 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.261.133 
40 TEKOČI ODHODKI   1.704.035 
 400     Plače in drugi izdatki zaposlenim  328.475 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 55.080 
 402 Izdatki za blago in storitev 1.196.530 
 403     Plačila domačih obresti 19.466 
 409     Rezerve 104.484 
41 TEKOČI TRANSFERI   1.865.689 
 410 Subvencije 35.667 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.065.973 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 183.221 
 413 Drugi tekoči domači transferi  580.828 
 414 Tekoči transferi v tujino  0,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI   2.614.799 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  2.614.799 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI   76.610 
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  76.610 
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -177.991 
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    
Skupina/Podskupina kontov                                  Rebalans1 Proračuna leta 2019 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
 KAPITALSKIH DELEŽEV  

 (750+751+752)  
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 0 
 (440+441+442+443)  
 440 Dana posojila  0 
 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  0 

 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
C. RAČUN FINANCIRANJA   
 Skupina/Podskupina kontov                                      Rebalans 1 Proračuna leta 2019 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  100.000 
 (500)    
50 ZADOLŽEVANJE 100.000 
 500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri poslovnih bankah  

500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 
100.000 

0 
VIII. ODPLAČILO DOLGA 203.900 
 (550)    
55 ODPLAČILA DOLGA 203.900 
 550 Odplačila domačega dolga 203.900 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH  -281.891 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)    
X. NETO ZADOLŽEVANJE -103.900 

 (VII.-VIII.)   
XI. NETO FINANCIRANJE  177.991                                                                                                                            

 (VI.+X.-IX)    
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 293.970 
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3. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
91.247 evrov. 
 

4. člen 
Občina Mislinja se bo v letu 2019  zadolžila. In sicer bo  
najela brezobrestni dolgoročni  kredit pri državnem 
proračunu, ki se ne všteva v kvoto zadolževanja. Občina 
bo sredstva najetega kredita porabila za investicije 
predvidene v odloku o proračunu Občine Mislinja za leto 
2019. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-05/2018 
Datum: 17.10.2019 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 

OBČINA NAZARJE 
 
1101. Odlok o drugi spremembi proračuna Občine 

Nazarje za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP) in 17. člena Statuta Občine 
Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 59/2017)  je Občinski 
svet  Občine Nazarje na 7. seji, dne 24. 10. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O DRUGI SPREMEMBI PRORAČUNA 

OBČINE  NAZARJE ZA LETO 2019 
 

1. Splošna določba 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Nazarje za leto 2019 ( 

Ur. gl. SLO,   št 59/2017 z dne 22.12.2017 ) se spremeni 
2. člen in se glasi: 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov. 

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

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

RebPR2019B 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.049.711,00 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.435.233,00 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.065.125,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.647.765,00 
703 Davki na premoženje 349.740,00 
704 Domači davki na blago in storitve 67.600,00 
706 Drugi davki 20,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 370.108,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 254.198,00 
711 Takse in pristojbine 2.800,00 
712 Globe in druge denarne kazni 9.500,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 103.610,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 344.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 117.000,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 227.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 270.478,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 187.128,00 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 83.350,00 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 0,00 
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 0,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.275.966,00 
40 TEKOČI ODHODKI 1.205.369,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 151.236,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24.225,00 
402 Izdatki za blago in storitve 999.908,00 
403 Plačila domačih obresti 0,00 
409 Rezerve 30.000,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.030.978,00 
410 Subvencije 83.750,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 621.800,00 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 83.690,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 241.738,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 890.769,00 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 890.769,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 148.850,00 
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431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 55.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 93.850,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -226.255,00 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 
0,00 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 60.418,00 
50 ZADOLŽEVANJE 60.418,00 

500 Domače zadolževanje 60.418,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 12.322,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 12.322,00 
550 Odplačila domačega dolga 12.322,00 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -178.159,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 48.096,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 226.255,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 793.634,00 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in pod konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin . 
 
Številka 032-0004/2018-7 
Datum, 24.10. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
1102. Sklep o drugi spremembi načrta ravnanja s 

stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 
2019 

 
Občinski svet Občine Nazarje je na podlagi 27. člena 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 5. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
31/18), 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo 
SO, št. 59/2017) na svoji 7.redni seji dne 24. 10. 2019 
sprejel 

SKLEP 
O DRUGI SPREMEMBI 

NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE NAZARJE V LETU 2019 

1. člen 
S tem sklepom se določijo spremembe načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Nazarje za leto 2019 
(Uradno glasilo SO št. 59/2017). 
 

2. člen 
3. odst., 2. člena Sklepa o načrtu ravnanja s 
premoženjem Občine Nazarje v letu 2019 (Uradno glasilo 
SO, št. 59/2017) se vrednost 211.500,00 EUR nadomesti 
z novo vrednostjo 308.500,00 EUR.  
4. odst. 2. člena Sklepa o načrtu ravnanja s 
premoženjem Občine Nazarje v letu 2019 (Uradno glasilo 
SO, št. 59/2017) se vrednost 253.910,00 EUR nadomesti 
z novo vrednostjo 246.996,00 EUR. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin 
 
Številka: 032-0004/2018-7 
Datum: 24. 10. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
1103. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno 

odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev 
na območju poslovno proizvodnega objekta 
Pfeifer d.o.o. (objekt z oznako PF2, v območju 
PD4 v OPPN Prihova) 

 
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 
59/2017) je občinski svet Občine Nazarje na 7. Seji dne 
24. 10. 2019 sprejel 
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SKLEP 
O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA INDIVIDUALNO 
ODSTOPANJE OD PROSTORSKO IZVEDBENIH 

POGOJEV NA OBMOČJU POSLOVNO 
PROIZVODNEGA OBJEKTA PFEIFER D.O.O. 

(OBJEKT Z OZNAKO PF2, V OBMOČJU PD4 V OPPN 
PRIHOVA) 

 
1. člen 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z 
identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki 
prostorskih aktov št. 1231, ki se nanaša na dele parcel št. 
47/33, 47/58 in 1200/37 k.o. Prihova (936) in se nahaja 
znotraj območja, ki se ureja z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-
obrtne cone Prihova – Nazarje  (OPPN Prihova) (Uradni 
list RS, št. 7/1995, 7/1999, Uradno glasilo ZSO, št. 
10/2008, 2/2010, 15/2011, Uradno glasilo SO, št. 
11/2013, 70/2015),  - v nadaljevanju OPPN Prihova.  

Skladno z drugo alinejo 127. člena ZUreP-2 se 
predlagana lokacijska preveritev izvaja za doseganje 
gradbenega namena prostorsko izvedbenega akta (PIA), 
s katero se dopušča individualno odstopanje od 
prostorsko izvedbenih pogojev (PIP) kot so določeni v 
OPPN Prihova. 
 

2. člen 
Območje lokacijske preveritve se nahaja v območju z 

oznako PD4 – območje prometno logističnih, servisnih, 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti in se nanaša na 
objekt z oznako PF2. 

Predlog individualnega odstopanja od prostorskih 
izvedbenih pogojev, določenih v OPPN Prihova se glasi: 

»Ne glede na določila Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-
obrtne cone Prihova – Nazarje  (OPPN Prihova) (Uradni 
list RS, št. 7/1995, 7/1999, Uradno glasilo ZSO, št. 
10/2008, 2/2010, 15/2011, Uradno glasilo SO, št. 
11/2013, 70/2015), je na zemljiščih s parcelnimi št. 47/33, 
47/58 in 1200/37 vse k.o. Prihova, ki se nahajajo znotraj 
območja PD4, dopustno naslednje: 

Na vzhodni strani obstoječega poslovnega objekta se 
kot prizidava izgradijo pisarne za potrebe obstoječe 
dejavnosti. Na območju predvidene gradnje je v naravi 
parkirišče, prizidava se izvede v nadstropju z dostopom 
preko stopnišča v obstoječem objektu. Pod pisarnami se 
ohranijo oziroma obnovijo asfaltirane zunanje površine.  

Tlorisne dimenzije predvidene prizidave so 20,58 m x 
5,80 m + 9,90 m x 19,55 m. Predvidena etažnost 
prizidave je P+1. Višina prizidave je 9,25 m nad koto tal 
pritličja in je nižja od predpisanega maksimalnega 
višinskega gabarita, ki je 11 m. 

Na območju lokacijske preveritve se dopusti 
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev,  določenih v OPPN Prihova in sicer: 

1. Odstopanje od maksimalnih tlorisnih gabaritov: 
• dimenzije dela objekta, ki presega dopustne 

maksimalne tlorisne gabarite so: 20,58 m x 3,45 
m + 9,90 m x 21,90 m. 

2. Odstopanje od dopustne etažnosti: 
• predvidena etažnost prizidave P+1, presega 

predpisano etažnost, ki za objekt PF2 znaša 
P+IP. 

 
3. člen 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne 
vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi 
podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja. 

Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem 
sistemu. 
 
Številka. 032-0004/2018-7 
Datum: 24. 10. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
OBČINA OPLOTNICA 

 
1104. Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa 

v Občini Oplotnica 
 
Na podlagi 16.  člena Statuta občine Oplotnica (UGSO št. 
49/15) je Občinski svet Občine Oplotnica na svoji 4. redni 
seji dne 10. 10. 2019  sprejel  
 

PRAVILNIK 
O POSTOPKU IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA V 

OBČINI OPLOTNICA 
 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(Vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik podrobneje ureja:  
• način  izvedbe postopka izbire programov in 

projektov (v nadaljevanju: program), ki se na 
področjih kulture, socialnega varstva, zdravja, 
turizma, športa, varstva okolja, raziskovalne 
dejavnosti, mladine, starejših in drugih področjih 
družbene dejavnosti v interesu občine sofinancirajo 
na podlagi javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis),  

• sklepanje pogodbe o sofinanciranju programa (v 
nadaljnjem besedilu: pogodba) in  

• način izvajanja nadzora nad izvedbo pogodbe iz 
prejšnje alineje. 

 
2. člen 

(Cilji in načela postopka) 
Cilji in načela izvajanja javnih razpisov na področjih 
družbenih dejavnosti so:  

• zagotavljanje potrebnih pogojev za dejavnosti, ki 
niso izvajane v okviru javnih služb, a ustrezajo 
kriterijem ugotavljanja javnega interesa in 
omogočajo dodatne dejavnosti,  

• javna dostopnost do proračunskih sredstev,  
• kakovost dejavnosti, ki se financirajo iz 

proračunskih sredstev,  
• javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz 

proračunskih sredstev,  
• spodbujanje dejavnosti na področjih družbenih 

zadev,  
• preprečevanje dvojnega financiranja iste dejavnosti,  
• podpora dejavnostim, ki jim ni moč pripisati 

pretežne komercialne naravnanosti.  
Tem ciljem in načelom so podrejena merila za 
posamezno razpisano področje, ki jih potrdi strokovna 
komisija iz 6. člena tega pravilnika. 
 
2. Pristojnosti pri vodenju razpisnega postopka 
 

3. člen 
(Vodenje in izvedba razpisnega postopka) 

Naloge vodenja postopka javnega razpisa opravlja 
občinska uprava, posamezne naloge v postopku pa 
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opravljata administrativna komisija in strokovna komisija 
(v nadaljevanju: razpisna komisija).  
 

4. člen 
(naloge administrativne komisije) 

Naloge administrativne komisije so predvsem: 
• ugotavljanje formalne popolnosti vlog, tj. 

pravočasnosti in popolnosti vloge ter upravičenosti 
prijaviteljev, 

• priprava seznama pomanjkljivosti vlog, na podlagi 
katerega se pošljejo zahteve za dopolnitev, 

• pošiljanje zahtev za dopolnitev formalno nepopolnih 
vlog, če jo v posameznem postopku za to pooblasti 
občinska uprava, 

• pregled administrativne upravičenosti, na primer 
izpolnjevanja obveznosti do občine in drugih 
administrativnih obveznosti ter pogojev, ki jih glede 
na razpisno besedilo mora izpolnjevati prijavitelj, 

• sestavljanje zapisnikov sej.  
 

5. člen 
(Naloge strokovne komisije) 

Naloge strokovne komisije so:  
• potrditev pogojev in meril za določeno razpisno 

področje na poziv pristojnega javnega uslužbenca 
še pred izvedbo javnega razpisa, 

• ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
upravičenih prijaviteljev,  

• priprava poročila o ocenjevanju in predloga za 
sofinanciranje. 

 
6. člen 

(Imenovanje in mandat administrativne komisije) 
(1) Administrativno komisijo, ki šteje od tri do pet članov, 
imenuje župan med uslužbenci občinske uprave, in sicer 
za obdobje štirih let.  
(2) Po izteku mandata so lahko člani v administrativno 
komisijo ponovno imenovani.  
 

7. člen 
(Imenovanje in mandat strokovnih komisij) 

(1) Predsednika in člane strokovne komisije s sklepom 
imenuje župan med strokovnjaki z ustreznih področij.  
(2) Če javni razpis vključuje več vsebinskih področij, se 
število članov posamezne komisije določi tako, da se 
zagotovi zastopanost strokovnjakov različnih področij, ki 
so razpisana.  
(3) Občina lahko člane strokovne komisije izbere na 
podlagi javnega poziva, s katerim strokovne institucije in 
nevladne organizacije, ki delujejo na področju, na 
katerega sodi posamezen javni razpis, ter uporabniki in 
splošna javnost predlagajo kandidate za člane strokovne 
komisije. Pravila postopka izbora se določijo v pozivu.  
(4) Pri imenovanju članov strokovne komisije je občina 
samostojna, končno odločitev o imenovanju članov 
strokovne komisije sprejme župan.  
(5) Komisija se imenuje za obdobje štirih let. 
(6) Po izteku mandata so lahko člani v strokovno 
komisijo ponovno imenovani.  
 

8. člen 
(Razrešitev članov razpisnih komisij) 

(1) Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom 
mandata, če: 

• se član ne udeležuje sej komisije, 
• ne izvaja svojih nalog, 
• pri svojem delu ravna v nasprotju s predpisi in 

sklepom o imenovanju,  
• svojih nalog ne opravlja strokovno oziroma jih ne 

opravlja v dogovorjenih rokih,  

• je član prekršil načeli zaupnosti in tajnosti podatkov. 
(2)  V primeru razrešitve člana komisije župan imenuje 
nadomestnega člana komisije. 
 

9. člen 
(Nadomeščanje članov razpisne komisije) 

Župan za primer odsotnosti člana komisije ali za primer 
izločitve člana zaradi navzkrižja interesov imenuje enega 
ali več nadomestnih članov komisije.  
 

10. člen 
(Pravila o nepristranskosti) 

(1) V postopku izvedbe javnega razpisa se zagotavlja 
nepristranskost vseh oseb, ki na kakršenkoli način 
sodelujejo v razpisnem postopku.  
(2)  Nepristranskost oseb iz prvega odstavka pomeni:  

a. da oseba ni poslovno ali osebno zainteresirana za 
pridobitev javnih sredstev, ki so predmet obravnave 
komisije, in sicer bodisi kot prijavitelj, zakoniti 
zastopnik ali pooblaščenec ali druga odgovorna 
oseba prijavitelja oziroma kot soizvajalec ali 
podizvajalec projekta ali programa; 

b. da osebe ali njihovi družinski člani niso člani 
organov upravljanja ali poslovodenja prijavitelja ali z 
njim povezane organizacije.  

(3) Za povezane organizacije iz druge točke prejšnjega 
odstavka se štejejo organizacije, ki so med seboj 
upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da 
zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko 
oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja 
skupnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost 
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o 
financiranju in poslovanju. Za povezane organizacije 
štejejo tudi organizacije, ki jih zastopa ista oseba.  
(4) Pred začetkom opravljanja nalog v zvezi z izvedbo 
posameznega javnega razpisa mora vsak član razpisne 
komisije podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti. 
(5) Če član razpisne komisije kadarkoli med svojim 
delom ugotovi, da se nahaja v navzkrižju interesov, mora 
o tem takoj seznaniti ostale člane komisije in se izločiti iz 
obravnavanja prijave, na katero se nasprotje interesov 
nanaša. 
(6) Če se član razpisne komisije ne izloči sam, lahko o 
izločitvi odloči tudi župan.  
 

11. člen 
(Plačilo članom komisije) 

Župan lahko odloči, da člani razpisne komisije za svoje 
sodelovanje dobijo posebno plačilo. V ta namen župan 
sprejme sklep o višini nagrade za delo komisije.  
 
3. Izvedba razpisa 
 

12. člen 
(Potek postopka) 

Razpisi se izvajajo v teh fazah:  
(1) Uvedba postopka 

• objava razpisa. 
(2) Priprava vlog za obravnavo:  

• odpiranje vlog, prispelih na razpis,  
• pošiljanje poziva za dopolnitev nepopolne vloge, 

prispele na razpis,  
• izdaja sklepa o zavrženju nepravočasne vloge, 

vloge, ki je ni vložila upravičena oseba oz. je 
prijavitelji niso pravočasno dopolnili. 

(3) Ocenjevanje vlog:  
• ocenjevanje vlog,  
• poročilo in predlog sofinanciranja.  
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Izbor projektov oziroma programov, posredovanje 
predhodnega obvestila prijavitelju in izdaja odločb ter 
sklepanje pogodb. 
 
Uvedba postopka 
 

13. člen 
(Objava razpisa) 

(1) Razpis se v celoti z vso razpisno dokumentacijo 
objavi na spletnih straneh občine. 
(2) V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa 
dosegljiva vsem zainteresiranim na sedežu občine. 
 

14. člen 
(Sestavine razpisa) 

(1) Razpis mora vsebovati:  
• ime oziroma naziv in sedež občine, 
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 
• področja programov ali projektov, ki so predmet 

javnega razpisa,  
• osnovne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,  
• okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, 

namenjenih za predmet javnega razpisa, 
• razpisni rok, 
• način pošiljanja in vsebino vlog,  
• navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za 

posredovanje informacij v zvezi z razpisom,  
• informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je 

prijaviteljem na razpolago. 
(2) Razpisna dokumentacija mora med drugim 
vsebovati: 

• obrazce za predložitev podatkov o projektu oziroma 
programu,  

• navedbo vseh dokumentov, ki jih mora prijavitelj 
predložiti za dokazilo, da izpolnjuje pogoje in da je 
upravičen do sredstev, 

• vzorec pogodbe, ki se bo sklepala z izbranimi 
prijavitelji. 

(3) Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se 
lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na 
vrsto predmeta javnega razpisa.  
 

15. člen 
(Objava razpisa pred sprejetjem proračuna) 

(1) Če proračun ni sprejet pravočasno, lahko občina 
objavi razpis tudi pred sprejetjem proračuna. 
(2) V tem primeru se postopek izbora izvede v skladu s 
tem pravilnikom, pri čemer v odločbi o izboru ni 
navedena le končna višina sofinanciranja.  
(3) Višina sofinanciranja se določi v posebnem sklepu, 
ki se sprejme po sprejetju proračuna. 
 
Priprava vlog za obravnavo 
 

16. člen 
(Odpiranje vlog, prispelih na razpis) 

Vloge, prispele na javni razpis, odpre administrativna 
komisija. Komisija sestavi zapisnik, v katerega vpiše:  

• naslov, prostor in čas odpiranja vlog,  
• imena navzočih članov komisije,  
• ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter 

vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe,  
• seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa,  
• seznam vlog, ki so pozvane na dopolnitev.  

 
17. člen 

(Poziv k dopolnitvi) 
Na podlagi ugotovitev zapisnika pristojni javni uslužbenec 
prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Poziv na dopolnitev 

mora vsebovati rok za dopolnitev vloge, ki ne sme biti 
krajši od petih dni. 
 

18. člen 
(Sklep o zavrženju) 

(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog 
občinska uprava izda sklep o zavrženju vlog, ki so bile 
prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile 
neupravičene osebe.  
(2) Zoper sklep o zavrženju lahko prijavitelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan. 
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni 
spor pred pristojnim sodiščem.  
(3) Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je 
prispela v roku, določenem v besedilu razpisa.  
(4) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, 
ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno 
tudi v primeru, če se je prijavitelj prijavil na več sklopov 
ali področij istega razpisa in je samo eni od vlog priložil 
vse obvezne sestavine.  
(5) Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga 
izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja. 
 
Ocenjevanje vlog 
 

19. člen 
(Ocenjevanje vlog) 

Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
upravičenih oseb izvede strokovna komisija, ki ovrednoti 
programe ali projekte glede na v razpisu objavljena 
merila. O tem pripravi poročilo in predlog sofinanciranja. 
 

20. člen 
(Poročilo in predlog sofinanciranja) 

(1) Poročilo in predlog sofinanciranja vključuje:  
• obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano 

odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali 
projekta,  

• dosežene točke, obrazložitev vsebinskih razlogov 
za dodeljene točke pri vsakem od meril za 
ocenjevanje in predlog strokovne komisije o višini 
sofinanciranja programa ali projekta.  

(2) Predlog lahko vključuje tudi po prednostnem redu 
razvrščeno rezervno listo programov ali projektov, ki 
lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru 
sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev, oziroma 
rezervno listo, s katero se lahko povečuje obseg 
sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov. 
 
Obveščanje strank o rezultatih razpisa 
 

21. člen 
(Predhodno obvestilo) 

Občina lahko pred sprejetjem končne odločitve pisno 
obvesti stranko o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za 
izdajo odločbe, ter predlogu strokovne komisije. 
Obvestilu se določi rok, do katerega ima stranka 
možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo 
se lahko sporoči tudi v elektronski obliki na elektronski 
naslov, ki je naveden v vlogi. Občina si v obvestilu pridrži 
pravico do spremembe odločitve v končni odločbi.  
 
Odločba 
 

22. člen 
(Izdaja odločbe) 

(1) Pristojni organ izda odločbo o sofinanciranju 
programov ali projektov.  
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(2) Odločba se izda v roku, ki ga določa javni razpis, in 
najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog. 
(3) Odločba lahko vključuje tudi po prednostnem redu 
razvrščeno rezervno listo programov ali projektov, ki 
lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru 
sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev, oziroma 
rezervno listo, s katero se lahko povečuje obseg 
sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.  
(4) Zoper odločbo se lahko v roku 8 dni po prejemu 
odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper 
županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor 
pred pristojnim sodiščem. 
 
Sklepanje pogodb 
 

23. člen 
(Vsebina pogodbe) 

(1) Pogodba mora vsebovati te sestavine oziroma 
elemente:  

• pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, 
številka računa, zastopnik),  

• predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv in vsebino 
programa, obseg, čas realizacije, celotno vrednost 
in višino sofinanciranja projekta ali programa,  

• trajanje pogodbe,  
• navedbo elementov zahtevka za izplačilo,  
• navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,  
• pravico sprememb večletnih pogodb,  
• obveznost navajanja občine kot financerja,  
• obveznost poročanja občini,  
• način nadzora nad zakonito in namensko porabo 

sredstev,  
• določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko 

porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta 
pogodbe,  

• določilo, da mora izvajalec občino sproti obveščati o 
spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev 
pogodbenih obveznosti,  

• datum podpisa in podpis.  
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko 
pogodba vsebuje tudi dodatne sestavine. Pristojni javni 
uslužbenci so praviloma tudi skrbniki pogodb na strani 
občine. 
 

24. člen 
(Sklenitev pogodbe) 

(1) Občina pošlje prijavitelju pogodbo in ga pozove k 
podpisu.  
(2) Občina sklene z izbranim prijaviteljem (v 
nadaljevanju: izvajalcem) pogodbo, s katero se uredijo 
vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem 
sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe in njegovo 
izvedbo.  
(3) Izvajalec podpiše pogodbo v roku, določenem v 
odločbi, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za 
sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko 
podaljša, če izvajalec pisno sporoči objektivne razloge za 
podaljšanje roka. 
 

25. člen 
(Večletne pogodbe) 

(1) Pri sklepanju pogodb o večletnem sofinanciranju 
programov ali projektov se pogodbene obveznosti 
določajo na letni ravni, in sicer na način, da se v osnovni 
pogodbi natančno opredeli vsebino in obseg programa ali 
projekta za tekoče leto, za naslednje ali naslednja leta pa 
le okvirno. Vsebina in obseg programa ali projekta se za 
vsako naslednje leto opredelita v dodatku k osnovni 
pogodbi, sklenjenemu na podlagi poziva izvajalcem za 

predložitev predloga programa ali projekta za naslednje 
leto, predloga strokovne komisije in odločitve občine. 
(2) Kadar sta vsebina in obseg večletnega programa ali 
projekta opredeljena skladno z vsemi določili prejšnjega 
člena za vsako leto posebej, tedaj vmesni postopek 
poziva ni potreben in tudi ni treba sklepati dodatka k 
pogodbi. 
 

26. člen 
(Spremljanje pogodb) 

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev 
programov ali projektov, ki so prejeli javna sredstva, in 
namensko uporabo sredstev. 
 

27. člen 
(Spremenjene okoliščine) 

Izvajalec je dolžan obvestiti občino o spremembi 
okoliščin, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih 
pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku po 
nastanku spremembe oziroma, ko je za spremembo 
izvedel. 
 

28. člen 
(Poročanje) 

(1) Izvajalec je dolžan občini po pozivu in navodilih 
pristojnega javnega uslužbenca predložiti poročila o 
poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno 
z roki, določenimi v pogodbi.  
(2) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva 
dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s 
predmetom pogodbe.  
 
4 Končne določbe 
 

29. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati  

1. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na 
področju kmetijstva v Občini Oplotnica (Ur. l. RS, št. 
97/07),  

2. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski 
kulturi v Občini Oplotnica (Ur. l. št. 3/05 in 
spremembe in dopolnitve 97/07)  

3. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in 
projektov v Občini Oplotnica (Ur. l. št. 107/12) 

4. Pravilnika o sofinanciranju programov društev na 
področju turizma v občini Oplotnica (Ur. l. RS, št. 
96/03),  

5. Pravilnik o vrednotenju programov društev in 
organizacij na področju socialno humanitarnih 
neprofitnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 58/06),   

6. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev 
in organizacij v Občini Oplotnica (Ur. l. RS, št. 
75/10), 

 
30. člen 

Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). 
 
Številka: 4.14.1/2019 
Datum:  10. 10. 2019    
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 
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1105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini 
Oplotnica 

 
Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 62/16), 16. člena Statuta Občine 
Oplotnica (UGSO, št. 49/2015) je Občinski svet Občine 
Oplotnica na 4. redni seji dne, 10. 10. 2019 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI 

OPLOTNICA 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Ta odlok določa dejavnosti, ki se izvajajo kot 

gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) 
v Občini Oplotnica (v nadaljevanju: občini) in ureja način 
njihovega opravljanja.  

Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z 
zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske 
javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe 
določene s tem odlokom.  
 

2. člen 
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih 

tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in 
drugih standardov in normativov.  

Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju 
javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri 
sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan 
zagotavljati, da se javne službe opravljajo racionalno, 
funkcionalno in v okviru prostorsko zaokroženih 
oskrbovalnih sistemov.  
 
II. Način opravljanja javnih služb 
 

3. člen 
Občina z enim ali več splošnimi akti podrobneje uredi 
način opravljanja posamezne ali več javnih služb, 
oziroma podrobneje določi elemente 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40).  Kadar standardi in normativi iz prvega 
odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno 
državo, se predpišejo s splošnimi akti iz prejšnjega 
odstavka.  
 
III. Javne službe 
 

4. člen 
Na območju občine se kot javne službe opravljajo 

naslednje dejavnosti:  
1. oskrba s pitno vodo;  
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda;  
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;  
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;  
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;  
6. urejanje javnih površin, površin za pešce in zelenih 

površin;  
7. pogrebna dejavnost: 24-urna dežurna služba; 
8. vzdrževanje občinskih cest;  
9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;  
10. vzdrževanje javne razsvetljave;  
11. plakatiranje, reklamni panoji;  

12. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč;  
13. oskrba s plinom iz omrežij;  
14. izkoriščanje mineralnih surovin;  
15. distribucija toplote za daljinsko ogrevanje.  
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na 

celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega 
odloka ni določeno drugače.  

Dejavnosti iz 1. do vključno 9. točke prvega odstavka 
tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 
10. do 15. točke tega člena pa so izbirne lokalne javne 
službe.  

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi 
podlagi izdani odlok ne določa drugače.  
 

5. člen 
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge 
dejavnosti, ki jih določi občinski svet.  
 
IV. Način izvajanja javnih služb 
 

6. člen 
 Izvajanja javnih služb občina zagotavlja:  
• neposredno;  
• z dajanjem koncesij;  
• z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb 

zasebnega prava.  
 

7. člen 
Občina zagotavlja neposredno izvajanje javnih služb v 

naslednjih oblikah:  
• v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega 

obsega in značilnosti službe neekonomično ali 
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti 
koncesijo. Režijski obrat se ustanovi kot notranja 
organizacijska enota občinske uprave, vprašanja 
povezana z delovnim področjem režijskega obrata 
ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o 
ustanovitvi režijskega obrata;  

• v javnem podjetju, ki se ustanovi kot podjetje v lasti 
občine ali podjetje v mešani lasti v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.  

Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in 
njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, 
potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice 
in obveznosti med občino, kot ustanoviteljico in javnim 
podjetjem, se uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja.  

Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršujejo 
pristojni organi občine.  

Javno gospodarsko podjetje mora izdelati program za 
obvladovanje kakovosti, ki ga sprejme občinski svet.  
 

8. člen 
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z dajanjem 

koncesij pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za 
dejavnost iz 4. člena in ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa 
koncesijski akt.  

Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na 
podlagi javnega razpisa.  

Postopek oddaje dejavnosti na podlagi koncesije se 
lahko prične na pobudo strokovnih služb občine, 
občinskega sveta ali na osnovi vloge o zainteresiranosti, 
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.  

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na 
podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava, ki 
ga določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.  

Po končanem postopku o izbiri koncesionarja odloči 
pristojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem 
soglasju občinskega sveta.  
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Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka 
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, 
lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.  

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene 
pogodbo o koncesiji župan občine v imenu in za račun 
občine (koncedenta).  

Koncesijska pogodba se lahko sklene, skladno z 
zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.  
 

9. člen 
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb z vlaganjem 

finančnih ali drugih sredstev v zasebnopravne subjekte v 
primerih, kadar je takšna oblika primernejša od oblik 
zagotavljanja dejavnosti v 7. ali 8. členu tega odloka.  

Postopek zagotavljanja dejavnosti z vlaganjem se lahko 
prične na pobudo strokovnih služb občine, občinskega 
sveta ali na podlagi vloge o zainteresiranosti, v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.  

Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek na 
podlagi vloge o zainteresiranosti vodi občinska uprava v 
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.  

Po končanem postopku o izbiri oblikuje pristojni organ 
občine predlog za izbor in o njem odloči z upravno 
odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.  

Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka 
javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, 
lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.  

Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju 
župan občine v imenu in za račun občine.  

Pogodba o vlaganju se lahko sklene, skladno z 
zakonom, tudi s tujo pravno ali fizično osebo.  
 
V. Organizacija izvajanja gospodarskih javnih 

služb 
 

10. člen 
Dejavnosti prvega odstavka 4. člena tega odloka se 

organizirajo na način, kot je opredeljeno v 7., 8. in 9. 
členu tega odloka na celotnem območju občine.  

S splošnimi akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje 
opredeli način organiziranja javnih služb.  
 
VI. Strokovno-tehnične, organizacijske in 

razvojne naloge 
 

11. člen 
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in 

razvojnih nalog na področju javnih služb skrbi občinska 
uprava.  

Kadar narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti 
ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, 
lahko občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje 
posameznih nalog iz 12. člena tega odloka za opravljanje 
takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.  
 

12. člen 
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge:  
• strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,  
• strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi 

z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov in naprav, 
potrebnim za izvajanje javnih služb, če z aktom o 
ustanovitvi režijskega obrata, javnega 
gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma 
koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te 
naloge niso prenesene na izvajalca javne službe,  

• naloge nadzora nad izvajalci javnih služb, na katere 
so prenesene posamezne naloge izvajanja javnih 
služb,  

• naloge v zvezi z informacijsko bazo za potrebe 
javnih služb,  

• strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi 
z javnimi razpisi za oddajo posameznih javnih 
služb,  

• strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi 
z financiranjem javnih služb,  

• določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem 
za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne 
objekte in naprave, če ni to javno pooblastilo 
preneseno na izvajalce javnih služb,  

• dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na 
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za 
izvajanje javnih služb, če ni to javno pooblastilo 
preneseno na izvajalce javnih služb,  

• administrativna opravila za svet uporabnikov,  
• druge naloge, določene z zakonom ali predpisom 

občine.  
 
VII. Varstvo uporabnikov 
 

13. člen 
Za varstvo uporabnikov se oblikuje svet uporabnikov 

Občine Oplotnica.  
Svet uporabnikov izvoli občinski svet.  
Sestavo, delovno področje in podrobnejše pristojnosti 

določi občinski svet s sklepom o ustanovitvi.  
 
VIII. Financiranje javnih služb 
 

14. člen 
Javne službe se financirajo s ceno za uporabo javnih 

dobrin, iz proračunskih sredstev in drugih virov določenih 
z zakonom ali odlokom občine.  

Storitve, ki so individualno določljive in izmerljive, se 
financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede 
na količino porabe.  

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga 
s potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu ali 
od njega pooblaščenemu organu v skladu z zakonom.  

Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih 
storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne 
vrste uporabnikov ali posamezne količine porabljenih 
storitev.  

Občinski svet lahko za financiranje lokalnih služb 
predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki urejajo 
financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.  

Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih 
služb, morajo storitev obvezno uporabljati in plačevati.  
 
IX. Prehodni in končni določbi  
 

15. člen 
Do sprejetja splošnih aktov iz 3. člena tega odloka se za 
ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, 
uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine 
Slovenska Bistrica do 31. 12. 1998.  
 

16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v UGSO.  
 
Številka: 4.4/2019 
Datum: 10. 10. 2019 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 
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OBČINA OPLOTNICA, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE 
 
1106. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske 

uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 
Zreče 

 
Na podlagi  
15. in 24. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 
81/18), 
15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 
55/17),  
5. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 49/15), 
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list 
RS, št. 87/15, 12/16 − popravek in 69/17), 
5. in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 
37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16), 
17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 
19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/2016) in 
19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) 
 
so  
 
Občinski svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 11. 7. 
2019, 
Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne 17. 7. 
2019, 
Občinski svet Občine Oplotnica na 4. redni seji dne 10. 
10. 2019, 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. redni seji 
dne 26. 9. 2019, 
Občinski svet Občine Šentjur na 6. redni seji dne 17. 9. 
2019, 
Občinski svet Občine Vitanje na 6. redni seji dne 12. 9. 
2019, 
Občinski svet Občine Vojnik na 7. redni seji dne 12. 9. 
2019 in 
Občinski svet Občine Zreče na 5. redni seji dne 19. 6. 
2019. 
 
v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-
ZSPDSLS-1 in 30/18) sprejeli  

 
ODLOK 

O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE 
UPRAVE OBČIN DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, 

SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK 
IN ZREČE 

 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske 
uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo 
ime in sedež, delovna področja, notranja organizacija, 
vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za 
njegovo delo.  
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti 
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do 
skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.  
 

2. člen 
(1) Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Oplotnica, 
Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina 
Vitanje, Občina Vojnik in Občina Zreče (v nadaljevanju: 

občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno občinsko 
upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče« za skupno opravljanje nalog občinske 
uprave na področju:  

• občinskega inšpekcijskega nadzorstva;  
• občinskega redarstva; 
• proračunskega računovodstva; 
• varstva okolja;  
• urejanja prometa.  

 
3. člen 

(1) Skupna uprava bo začela delovati 1. 12. 2019.  
(2) Sedež skupne uprave je na Občini Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik.  
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob 
zunanjem robu žiga je napis »občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 
Zreče«, v sredini pa »SKUPNA OBČINSKA UPRAVA«.  
 

4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema 
sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave v 
svojih proračunih, za kar so pristojni občinski sveti, 
izvršujejo župani občin ustanoviteljic.  
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, 
sprejmejo kadrovski načrt, letni program dela in finančni 
načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne 
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in 
delovanja skupne uprave. Dokumente sprejema župan 
sedežne občine s soglasjem vseh županov 
soustanoviteljic.  
 
II. Naloge in organizacija dela  
 

5. člen 
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin 
ustanoviteljic in naloge v zvezi z izvajanjem in 
zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin 
ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti 
prenesejo na skupno upravo.  
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z 
zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin 
ustanoviteljic.  
(3) Obseg in vrsta izvedbenih nalog ter višina potrebnih 
sredstev je za posamezno občino ustanoviteljico 
določena z letnim programom dela ter finančnim 
načrtom, ki mu je dodana priloga z delitvijo stroškov po 
posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in 
posameznih občinah. Občine ustanoviteljice lahko 
sprejmejo pravilnike za podrobnejšo ureditev posameznih 
organizacijskih enot. 
 

6. člen 
(1) Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih 
organizacijskih enot:  

• Medobčinska inšpekcija in redarstvo, 
• Skupna služba proračunskega računovodstva, 
• Skupna služba varstva okolja, 
• Skupna služba urejanja prometa. 

(2) Medobčinska inšpekcija in redarstvo ter Skupna 
služba urejanja prometa izvajata naloge iz prenesene 
pristojnosti v poslovnih prostorih na naslovu Keršova 
ulica 12, Vojnik oziroma dislocirano na območjih in 
sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva 
narava dela. 
(3) Skupna služba proračunskega računovodstva in 
Skupna služba varstva okolja izvajata naloge iz 
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prenesene pristojnosti na sedežu skupne uprave, na 
naslovu Keršova ulica 8, Vojnik, oziroma dislocirano na 
območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako 
zahteva narava dela. 
 

7. člen 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo 

(1) Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja naloge 
na področju: 

• občinskega inšpekcijskega nadzorstva in  
• občinskega redarstva.  

(2) Pristojna je za odločanje na 1. stopnji v upravnih, 
strokovnih in drugih zadevah, za katere je organizirana v 
okviru skupne uprave v skladu s svojimi pooblastili in 
pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, 
v katere pristojnost posamezna zadeva spada.  
(3) Medobčinska inšpekcija in redarstvo je prekrškovni 
organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno 
upravo na področju občinskega inšpekcijskega 
nadzorstva in redarstva.  
(4) Inšpektorji in občinski redarji ali pooblaščene osebe 
vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz 
občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi 
predpisi posamezne občine ustanoviteljice. Seznam 
predpisov je objavljen na spletni strani skupne uprave.  
(5) Za vodenje medobčinske inšpekcije in redarstva se 
lahko imenuje vodja notranje organizacijske enote. 
(6) Vodja notranje organizacijske enote, občinski 
inšpektorji in redarji so pooblaščene uradne osebe s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi.  
(7) Plačane globe za prekrške in ostale kazni, ki jih 
izrečejo občinski inšpektorji in občinski redarji, so 
prihodek proračuna občine, na območju katere je bil 
prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.  
(8) Obseg in vrsta nalog, ki jih medobčinska inšpekcija in 
redarstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se 
določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  
(9) Medobčinska inšpekcija in redarstvo izvaja naloge za 
vse občine ustanoviteljice, in sicer za Občino Dobje 2,2 
%, Občino Dobrna 4,3 %, Občino Oplotnica 6,4 %, 
Občino Slovenske Konjice 21,4 %, Občino Šentjur 34,5 
%,  Občino Vitanje 6,2 %, Občino Vojnik 14,0 % in 
Občino Zreče 11,0 %.  
 

8. člen 
Skupna služba proračunskega računovodstva 

(1) Skupna služba proračunskega računovodstva 
opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav 
občin ustanoviteljic na področju proračunskega 
računovodstva: knjigovodstvo, nadzor, analiza, 
načrtovanje, priprava proračuna in zaključnega računa. 
(2) Skupna služba proračunskega računovodstva 
opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi 
predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.  
(3) Za vodenje skupne službe proračunskega 
računovodstva se lahko imenuje vodja notranje 
organizacijske enote. 
(4) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna služba 
proračunskega računovodstva izvaja za posamezno 
občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega 
odstavka 5. člena tega odloka.  
(5) Skupna služba proračunskega računovodstva izvaja 
naloge proračunskega računovodstva za občine 
ustanoviteljice Občino Dobrna 24 %, Občino Vitanje 21 % 
in Občino Vojnik 55 %.  
 

9. člen 
Skupna služba varstva okolja 

(1) Skupna služba varstva okolja opravlja operativne in 
strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na 
področju varstva okolja. 

(2) Skupna služba varstva okolja opravlja svoje naloge v 
skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin 
ustanoviteljic.  
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna služba varstva 
okolja izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se 
določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  
(4) Skupna služba varstva okolja izvaja naloge varstva 
okolja za občine ustanoviteljice Občino Slovenske 
Konjice 45,4 %, Občino Vitanje 7,0 %, Občino Vojnik 
27,6 % in Občino Zreče 20,0 %.  
 

10. člen 
Skupna služba urejanja prometa 

(1) Skupna služba urejanja prometa opravlja operativne 
in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic 
na področju urejanja prometa, Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu in občinskega programa 
varnosti.  
(2) Skupna služba urejanja prometa opravlja svoje 
naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in 
predpisi občin ustanoviteljic.  
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna služba urejanja 
prometa izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se 
določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.  
(4) Skupna služba urejanja prometa izvaja naloge na 
področju urejanja prometa za vse občine ustanoviteljice 
Občino Dobje 2,2 %, Občino Dobrna 4,3 %, Občino 
Oplotnica 6,4 %, Občino Slovenske Konjice 21,4 %, 
Občino Šentjur 34,5 %, Občino Vitanje 6,2 %, Občino 
Vojnik 14,0 % in Občino Zreče 11,0 %. 
 
III. Način dela, pooblastila in odgovornosti  
 

11. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske 
pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada.  
(2) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne 
uprave, imajo v glavi naziv skupne uprave, izdajajo pa se 
v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.  
(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog 
ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja 
občinske uprave oziroma tajnika občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za 
katero izvršuje naloge, glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih 
usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.  
(4) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča vodja 
skupne uprave, o izločitvi vodje skupne uprave pa odloča 
direktor občinske uprave oziroma tajnik občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada, ki v primeru izločitve vodje o stvari tudi odloči. 
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom 
zaposlenega, odgovarja občina 
ustanoviteljica, za katero se je opravljala naloga. 
 

12. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in 
razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z 
zakonom o javnih uslužbencih. Vodja skupne uprave je 
imenovan, če ga potrdi župan sedežne občine s 
soglasjem vseh županov občin ustanoviteljic.  
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na 
položaju.  
(3) Vodja skupne uprave mora imeti visokošolsko 
univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko 
izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in najmanj 6 let delovnih 
izkušenj.  
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13. člen 
(1) Vodja skupne uprave predstavlja in zastopa skupno 
upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih 
zadevah iz pristojnosti skupne uprave ter izvaja vse 
druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela skupne 
uprave.  
(2) Vodja skupne uprave odgovarja v skladu s tem 
odlokom za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno 
pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in 
direktorju občinske uprave oziroma tajniku občine te 
občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem 
županom občin ustanoviteljic.  
 

14. člen 
Župan sedežne občine sprejme s soglasjem vseh 
županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih 
mest v skupni občinski upravi na predlog vodje skupne 
uprave.  
 

15. člen 
(1) Skupna uprava je del vsake od uprav občin 
ustanoviteljic za naloge, ki so jih prenesle na skupno 
upravo. Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima 
za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. 
Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino 
Vojnik. Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi 
pooblastila županov občin soustanoviteljic izvršuje župan 
sedežne občine.  
(2) Postopek javnega natečaja oziroma javnega razpisa 
za izbiro javnega uslužbenca v skupni upravi izvede 
skupna uprava v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo o 
izvedbi izbirnega postopka s predlogom o 
najprimernejšem in strokovno usposobljenem kandidatu 
se predloži v odločitev županom občin ustanoviteljic, ki 
bodo izbranemu kandidatu delodajalci.  
(3) O sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij v skupni 
upravi odločajo župani tistih občin ustanoviteljic notranje 
organizacijske enote, za katere javni uslužbenec opravlja 
naloge. Akte o sklenitvi in prenehanju delovnega 
razmerja sklepa župan sedežne občine.  
(4) V pogodbi o zaposlitvi vsakega javnega uslužbenca 
se navedejo občine ustanoviteljice, za katere javni 
uslužbenec izvaja naloge, in zanj tudi odgovarjajo v 
skladu s predpisi. Za vsakega uslužbenca skupne uprave 
se v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo 
določi, katere naloge opravlja in za katere občine.  
(5) Župani občin ustanoviteljic pooblastijo vodjo skupne 
uprave, ki mora za to izpolnjevati pogoje po zakonu o 
javnih uslužbencih, za izvrševanje pravic in dolžnosti 
delodajalca, razen za odločanje o sklenitvi in prenehanju 
delovnih razmerij.  
 

16. člen 
(1) Župan sedežne občine je pristojen za: 

• izvedbo letnega pogovora z vodjem skupne uprave,  
• izvedbo postopka ocenjevanja vodje skupne 

uprave,  
• odločanje o dodelitvi redne delovne uspešnosti in 

delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela vodji skupne uprave ter za  

• odločanje o drugih delovnopravnih institutih.  
(2) Župan sedežne občine lahko do konca koledarskega 
leta za naslednje leto določi tričlansko komisijo, ki jo 
sestavljajo župan sedežne občine in dva župana ostalih 
občin, ali pooblasti direktorja občinske uprave sedežne 
občine za izvedbo nalog iz prvega odstavka. 
 
IV. Sredstva za delo  
 

 

17. člen 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih na 
naslovu Keršova ulica 8, Vojnik in Keršova ulica 12, 
Vojnik, oziroma dislocirano na območjih in sedežih občin 
ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela. 
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve 
na področju sprejemne pisarne, kadrovskih in finančnih 
zadev ter informacijskega sistema občinska uprava 
sedežne občine.  
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
pokrivanje stroškov uporabe prostorov, nabave in 
uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške 
vzdrževanja in stroške storitev občinske uprave sedežne 
občine na način, določen v 19. členu tega odloka v višini, 
določeni z letnim programom dela in finančnim načrtom s 
prilogo.  
(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb 
v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim 
načrtom s prilogo se s strani županov občin ustanoviteljic 
pooblasti vodja skupne uprave.  
 

18. člen 
(1) Sredstva za delovanje uprave zagotavljajo občine 
ustanoviteljice praviloma v razmerju števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin 
ustanoviteljic. Kadar vsebina dela to narekuje, se lahko 
stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se 
izvaja za posamezno občino, ki se izvaja na območju 
posamezne občine, ali po kombinaciji teh načinov, kar 
mora biti opredeljeno z letnim programom dela in 
finančnim načrtom s prilogo.  
(2) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se 
izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto 
in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za 
katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.  
(3) Razdelitev potrebnih sredstev občine ustanoviteljice 
za vsako proračunsko leto določijo v letnem programu 
dela in finančnem načrtu s prilogo, ki vsebuje delitev 
stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih 
nalogah in posameznih občinah v skladu z deleži, ki so 
določeni s tem odlokom.     
(4) Letni program dela in finančni načrt s prilogo za 
posamezno proračunsko leto sprejmejo občine 
ustanoviteljice na predlog vodje skupne uprave.  
 

19. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna 
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.  
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje 
skupne uprave potrdijo župani občin ustanoviteljic, je 
vključen v posebnem delu proračuna občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.  
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo svoj del sredstev 
za skupno upravo v proračunu na posebni proračunski 
postavki. Finančni načrt skupne uprave je del 
obrazložitve proračuna.  
(4) Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine 
ustanoviteljice nakazati do 25. dne v mesecu za tekoči 
mesec.  
(5) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta 
skupne uprave je vodja skupne uprave, ki je tudi skrbnik 
prihodkov.  
(6) Vodja skupne uprave letno oziroma po potrebi poroča 
občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in 
finančnega načrta.  
 
V. Medsebojne pravice in obveznosti občin 

ustanoviteljic  
 

 
 



Št. 48/25.10.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1743 
 

 

20. člen 
(1) Župani občin ustanoviteljic podrobneje uredijo način 
izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti do skupne uprave z medobčinskim 
sporazumom.  
(2) Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s 
spremembo ustanovitvenega akta.  
(3) Predlog ustanovitvenega akta z vključenimi 
spremembami pripravi vodja skupne uprave.  
 

21. člen 
Pristop občine 

(1) Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če sklep o 
tem sprejme na pristojnem organu občine in se s 
pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice. Na podlagi 
sklepa se sprejme ustrezna sprememba ustanovitvenega 
akta.  
(2) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih 
sredstev za delo skupne uprave v skladu z 20. členom 
tega odloka.  
 

22. člen 
Izstop občine 

(1) O izstopu iz skupne uprave odloča občina 
ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo 
županu sedežne občine 6 mesecev pred izstopom. Pred 
izstopom mora občina poravnati vse svoje obveznosti do 
skupne uprave v tekočem proračunskem letu izstopa.  
(2) Občina, ki izstopa, mora:  

• poravnati vse svoje materialne obveznosti do 
skupne uprave za tekoče proračunsko leto v celoti;  

• prevzeti v svojo občinsko upravo sorazmeren del 
javnih uslužbencev, ki ob ustanovitvi iz posamezne 
občine vstopajo v skupno upravo in ki bi zaradi 
izstopa občine postali presežni uslužbenci ali plačati 
del stroškov prenehanja delovnega razmerja 
zaposlenih, če jim preneha delovno razmerje v 
skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.  

(3) Občina, ki izstopa iz skupne uprave, mora prevzeti v 
izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, 
ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v 
upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod 
njeno krajevno pristojnost.  
 

23. člen 
Prenehanje skupne uprave 

(1) Skupno upravo lahko občine ustanoviteljice ukinejo s 
soglasno odločitvijo. Odlok o prenehanju skupne uprave 
mora vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev 
zaposlenih v skupni upravi.  
(2) V primeru, da nobena od občin ustanoviteljic ne 
prevzame javnih uslužbencev skupne uprave, so jim 
občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja 
glede presežnih delavcev.  
(3) Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega 
odstavka, so občine dolžne zagotoviti v skladu s 
sporazumom iz 20. člena tega odloka.   
 
VI. Prehodne in končne določbe  
 

24. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in začne veljati osmi dan po zadnji objavi 
v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, uporabljati pa se 
začne s 1. decembrom 2019.  
 

25. člen 
(1) Skupna uprava prevzame javne uslužbence 
zaposlene v  
»Skupni občinski upravi občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«,  

»Medobčinskem uradu občin Slovenske Konjice, Vitanje 
in Zreče« in 
»Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče«.  
(2) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izdajo 
sklepi o razporeditvi na delovna mesta v skladu s 
sistemizacijo delovnih mest v skupni upravi ter se jim v 
podpis predložijo aneksi oziroma pogodbe o zaposlitvi.   
 

26. člen 
(1) Občina Dobrna, Občina Vitanje in Občina Vojnik 
soglašajo, da z dnem uporabe tega odloka preneha 
veljati:  

• Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in 
Vojnik« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
37/2012 in Uradni list RS, št. 93/2012). 

(2) Občina Slovenske Konjice, Občina Vitanje in Občina 
Zreče soglašajo, da z dnem uporabe tega odloka uprave 
preneha veljati:  

• Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave 
»Medobčinski urad občin Slovenske Konjice, 
Vitanje in Zreče (Uradni list RS, št. 38/2007 in 
112/2009).   

(3) Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Oplotnica, 
Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina 
Vitanje, Občina Vojnik in Občina Zreče soglašajo, da z 
dnem uporabe tega odloka preneha veljati:  

• Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 
(Uradni list RS, št. 112/2009). 

 
Številka: 032-0015/2019-1  
Datum:  12. 9. 2019  
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 
Številka: 007-0002/2019  
Datum:  11. 7. 2019 
 

 Občina Dobje 
 Franc Leskovšek, župan 

 
Številka: 030-0003/2019-3(2)  
Datum:  17. 7. 2019  
 

 Občina Dobrna 
 Martin Brecl, župan 

 
Številka: 9000-6/2019-30  
Datum: 10. 10. 2019  
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 
Številka: 007-0019/2019  
Datum:  26. 9. 2019 
 

 Občina Slovenske Konjice 
 Darko Ratajc, župan 

 
Številka: 007-0009/2018-39(250) 
Datum:  17. 9. 2019 
 

 Občina Šentjur 
 mag. Marko Diaci, župan 
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Številka: 9000-008/2019-012  
Datum:  12. 9. 2019 
 

 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 

 
Številka: 0070-0001/2019-10  
Datum:  19.6.2019 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
OBČINA PESNICA 

 
1107. Letni program športa v Občini Pesnica za leto 

2019 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17), 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja 
letnega programa športa v občini Pesnica (UGSO, ) in 
18. člena Statuta Občine Pesnica (UGSO, ŠT. 26/2019 
IN pop. 28/2019) je Občinski svet Občine Pesnica na 
svoji 8. seji, dne, 17.10.2019 sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V  OBČINI PESNICA ZA LETO 2019 

 
1. člen 

(vsebina) 
Občina Pesnica (v nadaljevanju: občina) v skladu z 
razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi 
proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v 
športu z Letnim programom športa v občini Pesnica za 
leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) določi: 

• vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se 
sofinancirajo iz občinskega proračuna,  

• višino sredstev občinskega proračuna za športne 
programe in področja,  

• način zagotavljanja sredstev za športne programe 
in področja.  

 
2. člen 

(izvajalci LPŠ) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij 
imajo naslednji izvajalci LPŠ:  

• športna društva in športne zveze, ki so registrirani v 
RS, 

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo športne programe določene z LPŠ, 

• pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu v RS, 

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

• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove in 

• zasebni športni delavci. 
Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do 
sofinanciranja razpisanih področij športa, če izpolnjujejo 
pogoje: 

• imajo sedež v občini najmanj eno leto, 
• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje 

LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z 
veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je 
izvajanje športnih programov, 

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

• imajo za prijavljene športne programe in/ali 
področja:   

o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za 
opravljanje strokovnega dela v športu, 
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri 
prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
o urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter 
evidenco o udeležencih programov, 

• so izpolnili vse obveznosti iz Pogodbe o 
sofinanciranju programov športa v občini za leto 
2018 (če športnih programov/področij niso izvedli, z 
enakimi programi/področji ne morejo kandidirati). 

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 
 

3. člen 
(programi in področja športa) 

V letu 2019 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo 
naslednji programi in področja športa : 

• ŠPORTNI PROGRAMI: 
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

(ŠVOM-prostočasno): 
• celoletni športni programi za otroke in mladino 

(do 5, 6-8; 9-11; 12-15 in 16-19 let). 
• naučimo se plavati 

• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM-usmerjeni): 
• celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 

12/13 in 14/15 let), 
• celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 

16/17 in 18/19 let). 
• Kakovostni šport (KŠ): 

• uporaba športnih objektov za potrebe 
kakovostnega športa odraslih, 

• RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
• izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 

• ŠPORTNE PRIREDITVE: 
• Športne prireditve. 

 
4. člen 

(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o 
proračunu občine za leto 2019 in sicer: 
 

 
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA p. p. Sredstva2019 

PROGRAMI 

ŠVOM-P: celoletni športni programi  JR 18151 2.000,00 € 
ŠVOM-P: naučimo se plavati JR 18151 2.500,00 € 
ŠVOM-U: celoletni pripravljalni in tekmovalni programi  JR 18151 10.000,00 € 
KŠ: celoletni programi kakovostnega športa odraslih JR 18151 2.000,00 € 

OOBJEKTI Redno vzdrževanje  športnih objektov in površin  18151 27.300,00 € 
Investicijsko vzdrževalna dela  18154 132.000,00 € 

RAZVOJ Izpopolnjevanje strokovnega kadra  v športu JR 18151 1.000,00 € 
PRIREDITVE Športne prireditve JR 18151 2.500,00 € 

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA 179.300,00 € 
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5. člen 

(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na 
naslednje načine: 

• sredstva za izvedbo športnih programov in področij 
(p. p.: 18151) 

• (na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih 
župan podpiše z izbranimi izvajalci). 

• sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov in 
površin (p. p.: 18151) 

• (na podlagi potrjenega proračuna občine, pogodbe 
z izvajalcem ali z javnim naročilom); 

• sredstva za investicijsko vzdrževalna dela (p. p.: 
18154) 

• (na podlagi potrjenega proračuna občine, pogodbe 
z izvajalcem ali z javnim naročilom); 

• sredstva za izpopolnjevanje strokovnega kadra v 
športu (p. p.: 18151) 

• (na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih 
župan podpiše z izbranimi izvajalci); 

• sredstva za športne prireditve (p. p.: 18151) 
• (na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih 

župan podpiše z izbranimi izvajalci). 
 

6. člen 
(javni razpis) 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 bo 
občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega 
razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini Pesnica za leto 
2019, v višini 20.000,00 €.  Vrednotenje na javni razpis 
prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev, meril in 

kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje LPŠ, ki so 
sestavni del LPŠ 2019. 
 

7. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 

V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku 
JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih  
programih/področjih manjše od pričakovanj, lahko 
sredstva prerazporedi na tiste razpisane 
programe/področja športa, kjer je število prijav večje od 
pričakovanj.  
 

8. člen 
(spremembe LPŠ) 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa 
istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019. 
 

9. člen 
(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini Pesnica za leto 2019 začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 671-0002/2019 
Datum:  17.10.2019 
 

 Občina Pesnica 
 mag. Gregor Žmak, župan 

 
Priloga:  

• Pogoji merila in kriteriji za vrednotenje športnih 
programov in področij v Občini Pesnica za leto 2019 

 
 
 

POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ  
V OBČINI PESNICA ZA LETO 2019 

 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se za leto 2019 s Pogoji in merili opredeli način vrednotenja športnih programov in 
področij, ki bodo sofinancirana na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR).  
 
Merila in kriteriji izbranih športnih programov in/ali področij se uporabijo za vrednotenje, kar je tudi podlaga za sofinanciranje. 
Za vsa področja športa je z merili vzpostavljen točkovni sistem. Število točk se za vsako področje športa določi na osnovi 
meril in na JR oddane prijave izvajalca. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Aktualno vrednost točke 
se izračuna tako, da se z LPŠ določena višina sredstev za program in/ali področje deli s številom vseh točk istega programa 
in/ali področja. Vrednost posameznega programa in/ali področja je zmnožek priznanega števila točk programa in/ali področja 
in aktualne vrednosti točke.  
 
V postopku javnega razpisa  se ovrednotijo samo programi in projekti izvajalcev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: (LPŠ v 
občini Pesnica za leto 2019; 2. člen 2. odstavek): 

• imajo sedež v občini najmanj eno leto, 
• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 

njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov, 
• izvajajo športne programe/področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse razpisne 

pogoje, 
• imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:   

• zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje 
strokovnega dela v športu, 

• izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
• urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov, 

• so izpolnili vse obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v občini za leto 2018 (če športnih 
programov/področij niso izvedli, z enakimi programi/področji ne morejo kandidirati). 

 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 
 

SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

1. ŠPORTNI PORGRAMI 
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Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, 
motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo strokovno organizirano in 
vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih programov je ena (1) = 60 minut.  
 
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA podrobno definirajo merila za vrednotenje (izbiro/sofinanciranje) športnih programov. 

• VADEČI V ŠPORTNIH PROGRAMIH: 
isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko vrednoti le v enem (1) športnem programu, 

• ŠTEVILO VADEČIH: 
različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih (če je 

vključenih manj, kot predvidevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša; če je vključenih več, to ne vpliva na 
dodatno vrednotenje programa; = koeficient popolnosti skupine) 

 
PREGLEDNICA A-1 VELIKOST VADBENE SKUPINE 

PROSTOČASNI/NETEKMOVALNI 
PROGRAMI:                                        ŠVOM-P 

ŠVOM-P:                                           
do 5 let 

ŠVOM-P:                                              
6-8; 9-11 let 

ŠVOM-P:                                              
12-15, 17-19 

let 
minimalno število vključenih 10 15 10 

 
PREGLEDNICA A-2 VELIKOST VADBENE SKUPINE V TEKMOVALNIH PROGRAMIH 

PRIPRAVLJALNI in TEKMOVALNI ŠPORTNI 
PROGRAMI:                                            ŠOM-U 

(6 do 19 let) 

PRIPRAVLJA
LNI 

(6-11 let) 

TEKMOVALN
I                      

(12 - 13 let): 

TEKMOVAL
NI                       

(14- 15 let):  

TEKMOVAL
NI                               

(16 - 17 let):  

TEKMOVA
LNI                   

18 - 19 let):  
IŠP: minimalno število vključenih  10 8 8 6 6 

KŠP: velikost skupine/minimalno število 
vključenih 12 12 12 12 12 

 
• ŠTEVILO VADEČIH: (dodatni pogoj) 

Občina podpira vključenost občank in občanov v športne programe. V kolikor so v športne programe vključene osebe, ki 
nimajo stalnega bivališča v občini, se skupno število točk popravi s korekcijskim faktorjem:   
• 0,500, če je vključenih manj kot polovica udeležencev s stalnim bivališčem v občini (50,00 % in manj); 
• 0,250, če je vključenih manj kot ¼ udeležencev s stalnim bivališčem v občini (25,00% in manj). 

 
• KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA: 

različni športni programi zahtevajo različno angažiranost usposobljenega kadra (= korekcija strokovni kader): 
• STOPNJA 1: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 

programe ŠVOM prostočasno. 
• STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 

programe ŠVOM usmerjeni (tekmovalni programi)  
Izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno delo v športu, se 
število točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,000. 
 

PREGLEDNICA B KOREKCIJA: KADER 
STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 

korekcijski faktor strokovni kader 0,500 0,750 
 

• UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV: 
različni športni programi za izvedbo uporabljajo različne športne objekte (= korekcija športni objekt): 
• SKUPINA 1: druge nedefinirane zunanje športne površine. 
• SKUPINA 2: druge pokrite površine, urejena zunanja športna igrišča (teniško igrišče, nogomet umetna trava). 
• SKUPINA 3: telovadnica – šolska 
• SKUPINA 4: športna dvorana,  

Korekcija se upošteva v primeru, če programi nimajo zagotovljene brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin 
za šport v naravi, izvajalec pa v postopku JR predloži zahtevana dokazila o najemu športnega objekta.  

 
PREGLEDNICA C KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT 
ŠPORTNI OBJEKT skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 

korekcijski faktor športni objekt 0,200 0,500 0,700 1,000 
 

• ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA: 
v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna: 
• ŠVOM prostočasno: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: do 5, 6-8, 9-11, 12-15 in 17-19 let, 
• ŠVOM usmerjeni/pripravljalni: ena skupina v vsakem razpisanem programu: U-6/7; U-8/9; U-10/11;   
• ŠVOM usmerjeni/tekmovalni: ena skupina v vsakem razpisanem programu: U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19 
• KŠ: največ ena skupina (ločeno po spolu), 

• PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE: 
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Z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe , ki se sofinancira z LPŠ (preglednice 2-4). V ne 
tekmovalnih športnih programih (ŠVOM-prostočasno) vadba praviloma poteka najmanj 30 tednov (60 ur). V tekmovalnih 
programih za otroke in mladino ter odrasle je priznani letni obseg vadbe praviloma višji. Izvajalci lahko ob prijavi na JR 
sami določijo letni obseg za vsak športni program, ta pa ne sme presegati z LPŠ priznanega letnega obsega vadbe.  

 
 

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 

1.1 PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI-NAUČIMO SE PLAVATI 
Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, Mladi planinec. 
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih 
tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.  
Skupno vsem tem programom je to, da se praviloma izvajajo v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Zato so tako tudi 
poimenovani. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
ŠOM-P: promocijski program: NAUČIMO SE PLAVATI MS/udeleženec 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠVOM-P VIZ 
PROMOCIJSKI PROGRAMI, ŠOLSKA 
ŠPORTNA TEKMOVANJA, DODATNI 

PROGRAMI ŠPORTA 
NAUČIMO SE PLAVATI 

število udeležencev programa 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC 1 

 
 

1.2 CELOLETNI PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE 
Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev 
omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost programom športnih društev.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
ŠVOM-P: celoletni športni programi strokovni kader in športni objekt/skupina 
 

PREGLEDNICA ŠT. 2                              ŠVOM-P  
CELOLETNI PROGRAMI (netekmovalni 

športni programi) 
PREDŠOLSKI                   

(do 5 let) 
ŠOLOOBVEZNI                 

(6 - 15 let) 
MLADINA                                          

(16 - 19 let) 
število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 

število tednov 30 30 40 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 80 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 45 60 80 

 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ 

 
1.3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vključuje programe, kjer je osnovni cilj doseganje 
vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo načrtno skrb za mlade športnike. Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v 
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega ali 
perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem pridobijo pravico za dodatne programe športne vadbe (dodatne točke), ki se 
vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot 
član društva s sedežem v občini.  
Športne programe usmerjenih v KŠ in VŠ merila delijo v tri skupine: pripravljalni programi (skupine od 6-11let), tekmovalni 
programi (skupine od 12-19 let) in dodatni programi kategoriziranih športnikov (MLR, PR).  

• PRIPRAVLJALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti katerih cilj je priprava najmlajših na 
prihajajoča športna tekmovanja. Športni dosežek ni pomemben.  

• TEKMOVALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti katerih cilj je nastopanje registriranih mladih 
športnikov v /na uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Športni dosežek je ključen za 
vrednotenje tako vadbenih skupin kot posameznim mladih športnikov.  

• PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV: mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali 
perspektivnega razreda (PR). S tem pridobijo točke za dodatni program, ki se vrednosti le pod pogojem, da je 
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kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v 
občini.  

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
ŠOM-U: celoletni programi tekmovalnih skupin strokovni kader in športni objekt/skupina 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠVOM-U  
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               

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

TEKMOVALNI                          
(14- 15 let):  

TEKMOVALNI                    
(16 - 17 let):  

TEKMOVALNI                          
(18 - 19 let):  

število ur vadbe/tedensko 4 4 6 6 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 160 160 240 240 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 160 160 240 240 

 
 

KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

1.4 KAKOVOSTNI ŠPORT 
KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM usmerjeni ter VŠ, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. Vsakemu izvajalcu se 
praviloma prizna samo ena (1) vadbena skupina v KŠ.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
KŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin športni objekt/skupina 
 

PREGLEDNICA ŠT. 4 KŠ  

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               
(tekmovalni programi) 

ČLANSKE 
EKIPE III. 
RAVEN 

ČLANSKE 
EKIPE II. 
RAVEN 

ČLANSKE 
EKIPE I. 
RAVEN 

število ur vadbe/tedensko 4 6 8 
število tednov 40 40 40 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  160 240 320 
 

2. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA V ŠPORTU 
Kakovostni strokovni kadri v športu so temelj razvoja in uspešnosti. Programe izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja). 

• IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA:  
• Za sredstva izpopolnjevanja lahko kandidiranju izvajalci katerih trenerji imajo trenersko ali vodniško licenco, ki so jo 

pridobili /potrdili na ustreznem programu izpopolnjevanja v letu 2018. 
• Izvajalcem športnih programov se prizna največ toliko udeležencev izpopolnjevanja kolikor bodo v letu 2019 imeli 

priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kater.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
RAZVOJNA DEJAVNOST: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu materialni stroški/udeleženec 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5 RAZVOJ 
RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU                                                                  

(programi izpopolnjevanja/usposabljanja) 
IZPOPOLNJEVANJE 

LICENCE USPOSABLJANJE 

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

 
3. ŠPORTNE PRIREDITVE 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik 
vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
 
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet 
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.  
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Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne 
prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega 
prebivalstva.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
ŠPORTNE PRIREDITVE  KRITERIJ VREDNOTENJA: 

športne prireditve lokalnega, občinskega in državnega pomena materialni stroški/prireditev 
 

PREGLEDNICA ŠT. 6 ŠPORTNE PRIREDITVE  

lokalna športa prireditev do 50 
udeležencev 

51 - 100 
udeležencev 

nad 101 
udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 

občinska športna prireditev do 50 
udeležencev 

51 - 100 
udeležencev 

nad 101 
udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 40 80 120 

državna športna prireditev do 50 
udeležencev 

51 - 100 
udeležencev 

nad 101 
udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 60 120 180 
 
 

 
OBČINA PREVALJE 

 
1108. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine 

Prevalje 
 
Na podlagi 52. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 70/15) je Nadzorni odbor 
Občine Prevalje na 10. seji dne 22.10.2019 sprejel 
  

POSLOVNIK 
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

PREVALJE 
  
I. Splošne določbe 
  

1. člen 
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega 
odbora Občine Prevalje ter opredeljuje njegove 
pristojnosti. 
  

2. člen 
Nadzorni odbor Občine Prevalje (v nadaljnjem besedilu: 

nadzorni odbor) je pri svojem delu samostojen in 
neodvisen. 

Nadzorni odbor je pri svojem delu vezan na ustavo, 
zakonodajo in občinske predpise. Nadzorni odbor 
opravlja svoje naloge pošteno, strokovno, vestno in 
nepristransko. 
  

3. člen 
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja infrastrukturo 

in sredstva Občine Prevalje (v nadaljnjem besedilu: 
občina). 

Nadzorni odbor v okviru svojih nalog in pristojnosti 
uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine. 

Strokovno in administrativno podporo za delo 
nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska 
uprava, ki članom nadzornega odbora posreduje tudi 
gradivo, ki ga ob sklicu seje prejmejo člani občinskega 
sveta. 
  

4. člen 
Delo nadzornega odbora je javno. Morebitne omejitve 
javnosti delovanja opredeljuje ta poslovnik. 
  
II. Organizacija in pristojnosti 
  

5. člen 
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik 

nadzornega odbora  oziroma od predsednika pooblaščen 
član nadzornega odbora. 

Predsednika in namestnika predsednika nadzornega 
odbora imenujejo in razrešijo člani nadzornega odbora 
izmed sebe z večino glasov vseh  članov nadzornega 
odbora. 
  

6. člen 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad zakonitostjo, 

namenskostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev 
občinskih javnih financ, v okviru tega zlasti: 

• nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
• nadzor nad porabo sredstev občinskega proračuna, 
• nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov 

proračunskih sredstev, 
• ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 

občinskih organov, občinske uprave, posvetovalnih 
teles, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov 
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih 
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem, 

• nadzor pravnih predpisov in aktov, s katerimi so 
določeni nameni porabe javnih sredstev občine, 

• nadzor obligacijskih in finančnih listin, ki nastajajo 
ob porabi občinskih javnih sredstev, 

• nadzor porabe sredstev državnega proračuna, ki jih 
pridobijo osebe iz prve do tretje alineje drugega 
odstavka 24. člena tega poslovnika, ter opravlja 
druge naloge, določene z drugimi državnimi in 
občinskimi predpisi. 

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

7. člen 
Naloga predsednika je, da: 
• vodi in organizira delo odbora, 
• predlaga dnevni red sej ter sklicuje in vodi seje 

odbora, 
• podpisuje sklepe, zapisnike, poročila in druge akte 

odbora, 
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• skrbi za izvajanje sprejetih sklepov, 
• sodeluje z organi občine, občinsko upravo, ter 

drugimi organi občine, opredeljenimi v statutu 
občine, 

• izdela predlog potrebnih sredstev za delo 
nadzornega odbora, 

• opravlja naloge, opredeljene v ostalih državnih in 
občinskih predpisih. 

  
8. člen 

Nadzorni odbor opravlja svoje naloge na sejah. Za 
opravljanje nalog nadzornega odbora se šteje tudi 
delovanje članov pri izvajanju sklepov o  izvedbi nadzora, 
ne glede na to, kje se tak sklep teritorialno izvaja. 

Nadzorni odbor deluje na podlagi tega poslovnika. Za 
vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se 
uporabljajo statut občine, poslovnik občinskega sveta 
občine ter predpisi o lokalni samoupravi. 

Glede postopkovnih določb se za vsa vprašanja, ki niso 
urejena s tem poslovnikom, uporablja zakon, ki ureja 
upravni postopek. 

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom in 
se nanašajo na metode in standarde nadzora, se 
uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za delo 
Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: računsko sodišče). 
  
III. Način dela nadzornega odbora 
  

9. člen 
Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan v roku 14 dni 
po imenovanju članov nadzornega odbora. Nadzorni 
odbor se konstituira na prvi seji,  ko je navzoča večina 
članov. Člani nadzornega odbora na prvi seji izmed sebe 
izvolijo predsednika nadzornega odbora. 
  

10. člen 
Delo in seje nadzornega odbora organizira in vodi 
predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa 
najstarejši član nadzornega odbora oziroma s strani 
predsednika pooblaščen član nadzornega odbora. 
  

11. člen 
Predlog dnevnega reda seje poda predsednik skupaj z 

vabilom za sejo. Predloge glede dnevnega reda lahko 
poda vsak član nadzornega odbora, in sicer do odločanja 
o dnevnem redu. 

O predlogih predsednika in o predlogih članov glede 
dnevnega reda odloča nadzorni odbor s sprejetjem 
dnevnega reda seje. 

Nadzorni odbor mora v okviru dnevnega reda 
obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski 
svet ali župan. 
  

12. člen 
Vabilo za sklic seje nadzornega odbora s predlaganim 

dnevnim redom se posreduje članom praviloma sedem 
dni pred datumom seje. 

Rok iz prvega odstavka tega člena se lahko skrajša v 
primeru nujnih zadev ali na pobudo katerega od članov, 
na podlagi presoje predsednika. 

Predsednik nadzornega odbora mora v predlog 
dnevnega reda vnesti točko, v okviru katere se pregleda 
in sprejme zapisnik prejšnje seje in pregleda in sprejme 
poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov. 

Skupaj z vabilom za sklic seje se posreduje tudi gradivo 
k posameznim točkam dnevnega reda. 

Če je podan predlog za točko dnevnega reda iz 
drugega odstavka prejšnjega člena tega poslovnika, 
morebitno gradivo zagotovi član, ki predlaga točko 

dnevnega reda ob strokovni in tehnični pomoči občinske 
uprave. 

Če je podan predlog za točko dnevnega reda iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena tega poslovnika, se skupaj s 
tem predlogom nadzornemu odboru posreduje tudi 
morebitno gradivo o zahtevi občinskega sveta ali župana. 
  

13. člen 
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, 
strokovne sodelavce občinske uprave, ožjih delov občine, 
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, 
nadzorovane osebe, ki so predmet nadzora ter župana. 
  

14. člen 
Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov. 
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino opredeljenih 
glasov. 
  

15. člen 
O seji nadzornega odbora se napiše zapisnik. V 

zapisnik se vnašajo: 
• zaporedna številka seje, kraj, datum, ura začetka in 

konca seje, 
• navedba prisotnih in opravičeno odsotnih članov ter 

navedba ostalih prisotnih na seji, 
• sprejet dnevni red, 
• poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje, 
• sklepe pri točkah dnevnega reda z navedbo, koliko 

glasov je bilo za in proti, 
• morebitna ločena mnenja, 
• izjave in povzetki razprav članov, na njihovo 

zahtevo, 
• izjave in povzetki razprav ostalih prisotnih, če tako 

odloči nadzorni odbor na njihovo zahtevo. 
 

Na vsaki seji se obravnavajo in potrdijo zapisniki 
prejšnje seje. Vsak član nadzornega odbora ima pravico 
podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb 
odloča nadzorni odbor. Če so pripombe sprejete, se 
zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe. Za zadnjo sejo 
v mandatu nadzorni odbor imenuje dva overovitelja 
zapisnika, ki pregledata zapisnik in ga overita s 
podpisom.  

 
Zapisnik podpišeta predsedujoči seje in zapisnikar. 

Zapisnik zadnje seje podpišeta še dva overovitelja. 
 

16. člen 
Po opravljeni razpravi k posameznim točkam dnevnega 

reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na 
glasovanje. 

Predlog sklepa lahko poda tudi kateri od članov 
nadzornega odbora, če se ne strinja s predsednikovim 
predlogom sklepa. V takem primeru se najprej glasuje o 
predlogu sklepa, ki ga je podal predsednik. 

Če je tak predlog sprejet, se o drugih predlogih sklepov 
glede iste zadeve ne glasuje. Če pa predlog sklepa 
predsednika ni sprejet, se glasuje o drugih predlogih 
sklepov po vrstnem redu predlaganja. Ko je sprejet eden 
od predlogov sklepov, se o ostalih, ki mu sledijo glede 
iste stvari, ne glasuje več. 

Sklep je sprejet, ko prejme večino opredeljenih glasov. 
Glasuje se javno z dvigovanjem rok ali pa tajno, če tako 
sklene nadzorni odbor. Za način in postopek tajnega 
glasovanja se smiselno uporabljajo določila Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Prevalje. 
  

17. člen 
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Zapisnik in ostala gradiva za sejo nadzornega odbora 
se hranijo v arhivu občine. Zapisniki in sklepi se hranijo 
trajno, gradivo pa deset let. 

Nagrajevanje članov nadzornega odbora se uredi z 
aktom občinskega sveta občine. 

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer: 
• kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, v 

skladu s pravilnikom o plačah funkcionarjev, 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov, 

• kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali 
sklepu nadzornega odbora na podlagi pogodbe o 
delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto. 

  
IV. Postopek nadzora 
  
a) Oblike nadzora 
  
  

18. člen 
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge v okviru rednega in 
izrednega nadzora. 
  

19. člen 
Redni nadzor se opravlja na podlagi sprejetega letnega 

programa nadzora. 
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je 

tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni 
odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni 
program, mora najprej dopolniti nadzorni program. 
Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in 
občinskemu svetu. Enako velja za spremembo 
nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena. 

Letni program nadzora se praviloma sestavlja ob koncu 
leta za naslednje leto. Spremembe letnega programa 
nadzora se lahko sprejmejo kadarkoli med letom. 
  

20. člen 
Nadzor praviloma predstavlja: 

• letni nadzor zaključnega računa proračuna občine, 
• letni nadzor računovodskih izkazov javnih zavodov, 

javnih podjetij ter občinskih skladov, katerih 
ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica 
poslovnih deležev je občina, 

• letni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim 
in premičnim premoženjem, 

• nadzor nad zadevami iz pristojnosti nadzornega 
odbora, ki ga s sklepom predlaga občinski svet ali 
župan. 

  
21. člen 

Izredni nadzor je nadzor, ki ga kadarkoli med letom s 
sklepom nadzorni odbor sklene izvesti v skladu s svojimi 
pristojnostmi. Pobude za izredni nadzor lahko poda 
katerikoli od članov, katerikoli od organov, delovnih teles 
in komisij v sklopu občine, najmanj pet občanov občine, 
katerikoli organ, telo ali komisija Republike Slovenije, ter 
pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno 
dejavnost, katere sedež oziroma prebivališče je na 
območju občine. 

Pobude iz prejšnjega odstavka morajo biti obrazložene. 
Nadzorni odbor mora na zahtevo pobudnikov iz prvega 
odstavka tega člena zagotoviti tajnost pobude, 
pobudnikov in vsebine pobude. V tem primeru se ne sme 
nikjer navesti tistega dela pobude, za katerega je 
pobudnik zahteval, da se zanj zagotovi tajnost. V takem 
primeru postane pobuda v primeru izvedbe nadzora 
formalno pobuda nadzornega odbora. 
  

22. člen 
V primeru pobude iz prejšnjega člena tega poslovnika 

opravi nadzorni odbor razpravo o pobudi ter s sklepom 
odloči o izvršitvi nadzora. 

Nadzorni odbor lahko po presoji tudi sklene, da bo 
tovrstni sklep uvrstil v letni program nadzora za naslednje 
leto. 
  
b) Izvedba nadzora 
  

23. člen 
Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to, za 

katero od oblik nadzora gre. Nadzorni odbor pred 
nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo 
uporabnika proračuna. 

Nadzorovana oseba je tista fizična ali pravna oseba, 
glede katere je nadzorni odbor pričel postopek nadzora. 
V pristojnosti nadzornega odbora je, da lahko v krog 
nadzorovanih oseb uvrsti: 

• občino z vsemi ožjimi deli občine, 
• javne zavode, javne sklade in javna podjetja, katerih 

ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica deležev 
je občina, 

• javne zavode, javne sklade, javna podjetja oziroma 
druge fizične in pravne osebe, ki na območju občine 
ali za občino in občane občine opravljajo storitve 
javnega značaja in ki so jim za opravljanje teh 
storitev v proračunu občine namenjena proračunska 
sredstva, 

• vse druge pravne in fizične osebe (društva, zveze, 
organizacije, gospodarske družbe ipd.), ki 
prejemajo iz občinskega proračuna kakršnekoli 
transfere ali dotacije za del, ki se nanaša na nadzor 
porabe teh sredstev v smislu 6. člena tega 
poslovnika. 

  
24. člen 

Nadzorni odbor izda na predlog predsednika 
nadzornega odbora pred izvedbo izrednega nadzora 
sklep o izvedbi nadzora. V sklep se navede: 

• opredelitev vsebine nadzora, 
• čas in kraj izvedbe nadzora, 
• navedbo nadzorovane osebe, 
• navedbo člana nadzornega odbora, ki je pristojen 

za izvedbo nadzora (pristojni član). 
Če nadzorovana oseba meni, da ne gre za nadzor iz 

pristojnosti nadzornega odbora, lahko poda ugovor v 
roku 8 dni od vročitve na nadzorni odbor. 

Pristojni član, ki je bil s sklepom zadolžen za izvedbo 
nadzora, poroča o utemeljenosti ugovora. Če ugovor ni 
utemeljen, nadzorni odbor sklep potrdi, s čimer postane 
tak sklep dokončen. Če pa je ugovor utemeljen, izda 
sklep o ustavitvi nadzora. V tem primeru nadzorni odbor 
nadzora ne opravi. Lahko pa po lastni presoji zaprosi 
računsko sodišče, da v takem primeru uvrsti 
nadzorovano osebo v izvedbo revizije s strani 
računskega sodišča. 
  

25. člen 
V postopku izvedbe nadzora ima pristojni član pravice 

in pristojnosti v skladu s statutom občine in predpisi o 
lokalni samoupravi. 

V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane 
osebe dolžne pristojnemu članu nadzornega odbora 
predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v 
postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati 
pojasnila. Pristojni član ima pravico zahtevati vse 
podatke, ki so potrebni za izvedbo nadzora. Poleg tega 
lahko zaprosi za pomoč pri izvedbi nadzora katerega od 
drugih članov nadzornega odbora. 
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Pristojni član lahko v postopku nadzora predlaga 
nadzornemu odboru, da se za izvršitev nadzora najame 
zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok. 
Strokovne naloge nadzora lahko opravi strokovnjak, ki ga 
na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. 
Pogodbo s strokovnjakom sklepa župan. Nadzorni odbor 
ni vezan na mnenja zunanjega strokovnjaka. 
  

26. člen 
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine 

v skladu z zakonom in pravilnikom pristojnega ministra o 
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine. 

V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru, na 
katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma 
predlogi. 
  

27. člen 
Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili 

kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila 
v nadzoru. 

V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno. 

Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in 
drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi 
splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati 
pri svojem poslovanju. 

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali 
neučinkovito in/ali neuspešno. 

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri 
manjših stroških. 

Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih 
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke. 

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe. 

Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti 
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, 
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih 
financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor 
praviloma lahko svetuje kako nadzorovana oseba 
izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje 
ni pa to njegova izrecna in obvezna naloga. 
  

28. člen 
Osnutek poročila obravnava in sprejme nazorni odbor 

na seji in ga pošlje nadzorovani osebi najpozneje v roku 
osem dni po sprejemu. 

Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od 
prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na 
posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo 
vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega 
organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka 
poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če 
nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih 
priloži odzivnemu poročilu. 
  

29. člen 
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila, če je 
bilo podano, sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru 
kot dokončni akt, ki ga pošlje nadzorovani osebi in 
županu, po potrebi pa tudi občinskemu svetu, 
računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. 
  

30. člen 
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 

nepravilnosti pri izvajanju nadzora oseb, mora o teh 
kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti 
pristojno ministrstvo in računsko sodišče. 

Kot hujše kršitve se štejejo zlasti: 
• uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z 

nameni, ki so bili določeni s proračunom, 
• uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili 

zakona, 
• oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo 

javna naročila, oziroma oddaja del brez izvedbe 
javnega razpisa, če bi za njihovo izvedbo bilo 
potrebno izvesti tak razpis. 

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna 
oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje 
ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. 

Skupaj s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti za 
njihovo zavarovanje. O prijavi je dolžan obvestiti občinski 
svet in župana. 
  

31. člen 
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, 

priporočila in predloge nadzornega odbora. 
Občinski svet, župan, nadzorovane osebe in drugi 

organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev so 
dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora 
in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila 
in predloge nadzornega odbora. 
  

32. člen 
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega 

odstavka če: 
• je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali 

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

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

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

Član nadzornega odbora mora takoj, ko zve za 
katerega od izločitvenih razlogov iz prejšnjega odstavka 
tega člena, prenehati z nadaljnjim delom v posamezni 
zadevi in to sporočiti predsedniku nadzornega odbora. 

Enako stori, če meni, da so podane kakšne druge 
okoliščine, ki vzbujajo dvom v njegovo nepristranskost 
oziroma opravičujejo njegovo izločitev. 
  

33. člen 
Nadzorni odbor je dolžan pri opravljanju svojih nalog 
varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se je 
seznanil ali jih je razkril pri svojem delu. 
  

34. člen 
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 

pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, 
ki jo on pooblasti. 

Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja s 
pošiljanjem dokončnih poročil občinskemu svetu, županu 
ter objavljanjem v javnih medijih, če tako presodi 
nadzorni odbor. 

Omejitev načela javnosti velja za dokumente z oznako 
uradna skrivnost. Za dokumente z oznako uradna 
skrivnost se vedno štejejo: 

• letni program nadzora, 
• poročila, ki jih sprejema nadzorni odbor, pred 

nastopom njihove dokončnosti. 
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Z letnim programom nadzora se v skladu z 43. členom 
statuta občine seznani občinski svet in župana, ki sta 
dolžna v primeru konkretne opredelitve organov, ki bodo 
po letnem planu nadzorovani, spoštovati tajno naravo 
letnega programa nadzora. 

Poleg tega pa lahko predsednik nadzornega odbora v 
vsakem trenutku izključi javnost iz dela nadzornega 
odbora, če bi se s tem prizadele pravice in dolžnosti iz 
52. člena statuta občine. 
  
V. Končna določba 
  

35. člen 
Ta poslovnik sprejme nadzorni odbor in začne veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor 
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem. 

Z veljavnostjo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik 
Nadzornega odbora Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 27/2017). 
  
Številka: 007-0005-01/2017-19 
Datum: 22.10.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Jure Penec, Predsednik Nadzornega 

odbora 
 

 
 
1109. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta 
 
Na podlagi 17. člena Statuta  (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št.70/2015) je Občinski svet Občine Prevalje na 8. 
redni seji dne 24.10.2019 sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA 

OBČINSKEGA SVETA 
 

1. člen 
Četrti odstavek 60. člena Poslovnika občinskega sveta 
(UGSO, št. 1/2016, 48/2016, 5/2018; v nadaljevanju: 
Poslovnik) se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»(4) Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo 
in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih 
izrednih oziroma dopisnih sej občinskega sveta. Vsak 
član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na 
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči občinski svet. 
Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne 
spremembe. Za zadnjo sejo v mandatu občinski svet 
imenuje dva overovitelja zapisnika, ki pregledata zapisnik 
in ga overita s podpisom.«. 
 

2. člen 
Peti odstavek 60. člena Poslovnika se spremeni tako, da 
se na novo glasi: 
»(5) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je 
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec 
občinske uprave, ki je vodil zapisnik. Zapisnik zadnje seje 
v mandatu podpišeta še overovitelja zapisnika.«. 
 

3. člen 
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0002/2018 
Datum: 24.10.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 
 

 
1110. Sklep o imenovanju članov uredniškega 

odbora javnega glasila Občine Prevalje 
„PREVALJSKE NOVICE“ 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 70/2015) v povezavi z 7. 
členom Odloka o javnem glasilu Občine Prevalje (Uradni 
list RS, št. 91/2002) je Občinski svet Občine Prevalje na 
8.redni seji, dne 24.10.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA 

JAVNEGA GLASILA OBČINE PREVALJE 
„PREVALJSKE NOVICE“ 

 
1. člen 

Imenuje se Uredniški odbor javnega glasila Občine 
Prevalje – PREVALJSKE NOVICE v naslednji sestavi: 

1. Boštjan Gorenšek, stanujoč Leše 58, Prevalje,  
odgovorni urednik, 

2. Hedvika Gorenšek, stanujoča Leše 58, Prevalje, 
članica, 

3. Barbara Žvirc, stanujoča Ugasle peči 3a, Prevalje, 
članica, 

4. Aleksandra Saša Horvat, stanujoča Dolga Brda 40 a, 
Prevalje, članica, 

 
2. člen 

Uredniški odbor je imenovan za dobo, ki je enaka 
mandatni dobi Občinskega sveta Občine Prevalje, ki je 
opravil imenovanje. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 025-0001/2019 
Datum: 24.10.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 
 

 
1111. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote 

urejanja prostora DB67 UN  
 
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/17) in 17. člena statuta 
Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
70/2015) je Občinski svet Občine Prevalje  na  8. redni 
seji dne 24.10.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE 

UREJANJA PROSTORA DB67 UN 
 

1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za del 
enote urejanja prostora DB67 UN, ki obsega zemljiške 
parcele 529/8, 518/21, 527/8, vse k.o. 875 Dolga brda. 
 

2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 
dopusti individualno odstopanje od prostorskih 
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izvedbenih pogojev Odloka o ureditvenem načrtu za 
infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo 
za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (UN 
Malinek, Ur. list RS, št. 60/02, UGSO št. 30/12) za objekt 
z oznako D7, kot so določeni v tekstualnem in grafičnem 
delu prostorskega akta in sicer: 

• Dovoli se izvedba priključka na severni strani 
objekta D7 na zemljišču parc. št. 527/8 k.o. 875 
Dolga brda in navezava na obstoječo JP 851523. 

• Dovoli se ureditev parkirnih prostorov za potrebe 
objekta D7 na zemljišču parc. št. 527/8 k.o. 875 
Dolga brda, ki se vključi v gradbeno parcelo objekta 
D7 ter indeks pozidanosti, ki lahko znaša manj kot 
0,1; 

• Pri objektu D7 se dovoli odstopanje od prve alineje 
6. člena UN Malinek, ki pogojuje višinsko koto  kleti 
oz. pritličja z niveleto dovozne ceste v razponu +- 
1,0 m.  

• Na območju lokacijske preveritve se ne uporabljajo 
grafične priloge UN Malinek, ki se nanašajo na  
prometno ureditev ter velikost gradbene parcele 
objekta D7. 

 
3. člen 

Skladnost nameravanega posega  na območju lokacijske 
preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in 
grafičnega prikaza elaborata lokacijske preveritve. 
 

4. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo 

Občina Prevalje vodi  v skladu s šestim odstavkom 133. 
člena ZUreP-2. 

Sklep se posreduje Upravni enoti Ravne na Koroškem 
in Ministrstvu za okolje in prostor. 
 

5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 

in na spletni strani Občine Prevalje  ter začne veljati 
naslednji dan po objavi. 

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov:1345 
 
Številka: 350-0022/2019 
Datum: 24.10.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 
 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

 
1112. Poslovnik o delu Komisije Občine Ravne na 

Koroškem za vloge občanov in za priznanja 
 
Na podlagi 57. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16) je Komisija 
Občine Ravne na Koroškem za vloge občanov in za 
priznanja na svoji 2. seji dne 4. 3. 2019 sprejela 
 

POSLOVNIK 
O DELU KOMISIJE OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Ta poslovnik določa organizacijo in način dela Komisije 
Občine Ravne na Koroškem za vloge občanov in za 
priznanja (v nadaljevanju: komisija). 
 

2. člen 
Komisija opravlja svoje naloge v skladu z 57. členom 
Statuta Občine Ravne na Koroškem:  

• obravnava pritožbe, ki se nanašajo na kršitve 
Kodeksa ravnanja nosilcev javnih funkcij v Občini 
Ravne na Koroškem; 

• obravnava vloge in pritožbe občanov v zvezi z 
delom občinske uprave;  

• spremlja izvajanje občinskega odloka in pravilnika o 
podeljevanju nagrad in priznanj; 

• obravnava predlog kriterijev za podeljevanje 
občinskih priznanj; 

• vodi postopke za podelitev občinskih priznanj, 
predlaga občinskemu svetu prejemnike priznanj;  

• obravnava pobude in pripravlja predloge za državna 
odlikovanja; 

• obravnava druga vprašanja, za katera jo pooblasti 
občinski svet. 

 
3. člen 

(1) Komisija deluje pri svojem delu v skladu z načeli 
strokovnosti, pravičnosti in častnega ravnanja. 
(2) Komisija je pri svojem delu samostojna. 
 

4. člen 
Predsednik in člani komisije so za svoje delo upravičeni 
do povračila stroškov na način in v višini, kot je to 
določeno za delovna telesa občinskega sveta. 
 
II. Delo komisije 
 

5. člen 
Delo komisije vodi predsednik komisije. V odsotnosti 
nadomešča predsednika njegov namestnik. Predsednika 
in namestnika predsednika izvoli komisija izmed svojih 
članov, ki jih imenuje občinski svet za obdobje trajanja 
svojega mandata. 
 

6. člen 
Naloga predsednika je, da: 

• vodi in organizira delo komisije, 
• sklicuje in vodi seje, 
• podpisuje sklepe, zapisnike in predloge, 
• skrbi za izvajanje sklepov, 
• sodeluje z občinskim svetom in županom, 
• sodeluje na sejah občinskega sveta in poroča o 

delu komisije. 
 

7. člen 
Komisija praviloma dela na sejah. 
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, 

predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko 
podajo vsi člani komisije. Predsednik je dolžan uvrstiti na 
dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski 
svet ali župan. 
 

8. člen 
Vabilo za sejo komisije mora biti poslano članom 

komisije najmanj tri dni pred sejo komisije, razen v 
izjemnih in utemeljenih primerih. Vabilu je potrebno 
obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo. 

Gradiva za odločanje komisije o predlogih za občinska 
priznanja se zaradi obsežnosti pošlje članom komisije 
najmanj sedem dni pred sejo komisije, razen v izjemnih 
in utemeljenih primerih. 
 

9. člen 
Po opravljeni razpravi o posameznih točkah dnevnega 

reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na 
glasovanje. 
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Komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina 
članov komisije. Odločitev je sprejeta, če za predlog 
glasuje večina opredeljenih članov komisije. Glasovanje 
na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo 
večine prisotnih članov komisije se mora glasovanje 
izvesti tajno. 
 

10. člen 
Na seji komisije se piše zapisnik in vodi evidenca 

prisotnosti. 
Zapisnik obvezno vsebuje: 
• zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in 

trajanja seje, 
• navedbo prisotnih članov, odsotnih članov, z 

razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih 
na seji, 

• sprejet dnevni red, 
• potek seje z navedbo poročevalcev, 
• sprejete sklepe, 
• morebitna ločena mnenja članov komisije, 
• izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se 

vnesejo v zapisnik. 
Zapisnik podpišeta predsednik komisije in zapisnikar. 

 
11. člen 

Predsednik komisije lahko v primerih, ko to opravičuje 
nujnost zadeve, opravi dopisno sejo. Dopisna seja se 
izvede tako, da se vsakemu članu komisije posreduje 
predlog sklepa z obrazložitvijo pisno ali telefonsko, nakar 
se le-ta opredeli na enak način.  

O opravljeni dopisni seji se sestavi zapisnik, ki ga 
obravnava komisija na prvi redni seji. V zapisnik se vpiše 
način in čas izvajanja seje, predlog sklepa in sklep ter 
poimenski seznam članov, ki so glasovali, ter članov, ki v 
času izvajanja seje niso bili dosegljivi.  

Dopisna seja lahko obsega le eno točko dnevnega 
reda. 
 

12. člen 
Zapisniki in druga gradiva za seje komisije se hranijo v 
arhivu občinske uprave. Zapisniki sej in sklepi se hranijo 
trajno, drugo gradivo pa deset let. 
 

13. člen 
Strokovna in administrativna opravila za potrebe komisije 
opravljajo strokovne službe občinske uprave. 
 
III. Postopek za obravnavo kršenja kodeksa ter 

obravnavo vlog občanov 
 

14. člen 
(1) Komisija obravnava prijave in pritožbe, ki se nanašajo 
na kršitve Kodeksa ravnanja nosilcev javnih funkcij v 
Občini Ravne na Koroškem, v skladu z določili kodeksa 
in odgovornostjo do volivcev. 
(2) Prijave kršitev kodeksa lahko komisiji podajo politične 
stranke, svetniške skupine in člani občinskega sveta, 
župan ter posamezni občani. 
(3) Komisija obravnava prijavljeno kršitev kodeksa 
najkasneje v roku 30 dni po prijavi. 
 

15. člen 
(1)  Pri obravnavi prijave kršitev kodeksa pridobi 
komisije dostopne podatke o očitani kršitvi in se 
samostojno odloči o upravičenosti prijave o kršitvi 
kodeksa. 
(2)  Funkcionar, ki mu je očitana kršitev kodeksa, ima 
pravico komisiji podati razlago svojega delovanja oziroma 
mnenje o očitani kršitvi kodeksa. 

(3) O primerih kršitev kodeksa, ki jih obravnava, sprejme 
komisija pisno odločitev o presoji skladnosti ravnanja s 
kodeksom ter o njej obvesti občinski svet in župana. 
 

16. člen 
(1) Komisija obravnava posamezno vlogo ali pritožbe 
občanov v zvezi z delom občinske uprave najkasneje v 
roku 30 dni po prejemu pritožbe. 
(2) Pri obravnavi vlog in pritožb občanov v zvezi z delom 
občinske uprave pridobi komisije potrebno 
dokumentacijo, po potrebi pa tudi uradno stališče 
direktorja občinske uprave glede posamezne pritožbe.  
(3) Pri odločanju o pritožbah upošteva komisija zakon, ki 
ureja splošni upravni postopek in kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev.  
(4) Po presoji predsednika lahko komisija v postopek 
ugotavljanja upravičenosti pritožbe vključi tudi zunanje 
strokovnjake. 
(5) Komisija  sprejme o utemeljenosti pritožbe pisno 
odločitev ter o njej obvesti župana, direktorja občinske 
uprave osebo, ki je vložila pritožbo.  
(6) Komisija v primerih ugotovljenih nepravilnostih pri 
delu občinske uprave odgovornim predlaga rešitve.  
 
IV. Postopek podeljevanja občinskih priznanj 
 

17. člen 
Delo komisije v zvezi s postopki  za sprejemanje 
odločitev o predlogih za podelitev priznanj Občine Ravne 
na Koroškem, kriterije za podeljevanje in način 
podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence je 
urejeno s posebnim pravilnikom. 
 
V. Končni določbi 
 

19. člen 
Za vprašanja, ki niso posebej urejena s tem poslovnikom, 
se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega 
sveta občine. 

 
20. člen 

Poslovnik se po pridobljenem soglasju občinskega sveta 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 
z dnem objave. 
 
Številka: 094-0003/2018 
Ravne na Koroškem, 4. 3. 2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
1113. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih organov Občine Ravne na 
Koroškem 

 
Na podlagi 29. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. člena Statuta Občine Ravne 
na Koroškem (Ur. glas. slov. občin št. 16/16 ) je Občinski 
svet Občine Ravne na Koroškem na 8.  redni seji dne 
16.10.2019 sprejel 
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PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN 

DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, 
ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
TER ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE RAVNE 

NA KOROŠKEM 
 

1. člen 
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem 
(Uradni list RS št. 30/2007, 47/2007, 50/2007, 46/2008, 
10/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2012, 
31/2012) se spremeni: 

• tretji odstavek 8. člena in se na novo glasi: 
»Članom komisij in drugih strokovnih organov Občine 
Ravne na Koroškem, ki jih imenuje občinski svet,  se 
lahko s sklepom o imenovanju oziroma o ustanovitvi 
komisije ali drugega strokovnega organa določi nagrada 
v obliki sejnine za udeležbo na seji v višini, kot je 
določena za člane delovnih teles občinskega sveta.« 

Navedeno iz prejšnjega odstavka tega pravilnika se za 
Komisijo za vloge občanov in za priznanja ter za Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu prične 
uporabljati od 1.1.2020 dalje, za ostale komisije in druge 
strokovne organe občine pa od mandata občinskega 
sveta 2022 – 2026 dalje.  

• prva alinea drugega odstavka 9. člena in se na 
novo glasi: 

»- predsedovanje seji sveta ožjega dela lokalne 
skupnosti – 40%« 
 

2. člen 
Vsa ostala določila pravilnika ostajajo nespremenjena. 
 

3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 039-0003/2019-202 
Datum: 16.10.2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 
1114. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18), 16. člena 
Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, 
št. 22/10 in 12/14 in UGSO, št. 57/17 in 3/19) in Odloka o 
proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za 
leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18, 
23/19 in 26/19) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah na 8. redni seji, dne 23.10.2019, 
sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA 

TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
ZA LETO 2019 

 
1. člen 

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah za leto 2019 (UGSO, št. 26/19) se 
spremeni 1. člen tako, da se glasi: 

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

 

KONTO   OPIS REBALANS  
2019-3 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 2.397.205,34 
      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.835.276,87 

70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.505.534,00 
700   Davki na dohodek in dobiček 1.340.134,00 
703   Davki na premoženje 128.130,00 
704   Domači davki na blago in storitve 37.170,00 
706   Drugi davki 100,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 329.742,87 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  61.264,00 
711   Takse in pristojbine 4.500,00 
712   Globe in denarne kazni  3.700,00 
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.500,00 
714   Drugi nedavčni prihodki 231.778,87 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 365.945,40 
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 122.000,00 
721   Prihodki od prodaje zalog 0,00 
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 243.945,40 

73     PREJETE DONACIJE (730+731) 4.800,00 
730   Prejete donacije iz domačih virov  4.800,00 
731   Prejete donacije iz tujine 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    191.183,07 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 191.010,87 
741   Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 172,20 
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  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 2.327.393,81 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 808.156,81 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 195.893,28 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.723,65 
402   Izdatki za blago in storitve  539.829,88 
403   Plačila domačih obresti 14.950,00 
409   Rezerve 25.760,00 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 630.985,61 
410   Subvencije 6.000,00 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 444.764,32 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 59.778,18 
413   Drugi tekoči domači transferi  120.443,11 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 819.585,89 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 819.585,89 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) 68.665,50 
430   Investicijski transfer 0,00 
431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 56.316,31 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.349,19 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 69.811,53 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

750  Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751  Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
752   Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00 
440   Dana posojila 0,00 
441   Povečanje kapitalskih deležev  0,00 

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 53.367,00 
500   Domače zadolževanje 53.367,00 

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 134.255,92 
550   Odplačila domačega dolga  134.255,92 

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -11.077,39 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -80.888,92 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -69.811,53 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   PRETEKLEGA LETA 11.077,39 

 
2. člen 

Spremeni se 2. člen Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (UGSO, št. 
26/19) in drugi odstavek 9. člena Odloka o proračunu 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 
(UGSO, št. 58/18) tako, da se glasi: 

»Od prihodkov proračuna za leto 2019, izkazanih v 
bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska 
rezerva za naravne nesreče v višini 20.760,00 EUR. Na 
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člen ZJF do višine 
20.760,00 EUR župan in o tem pri zaključnem računu 
poroča občinskemu svetu«. 
 

3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o 

proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za 
leto 2019 (UGSO, št. 58/18) tako, da se glasi: 

»V proračunu se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v višini 5.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se 
v proračunu posebej izkazuje«. 
 

4. člen 
Vse ostale določbe Odloka o proračunu Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 (UGSO, št. 
58/18) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 (UGSO, št. 
23/19 in 26/19) ostajajo nespremenjene. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3/2019 
Datum:   23.10.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 
 
1115. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene 

omrežnine in vodarine za naslednje 
obračunsko obdobje 2019 na območju Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah 

 
Na podlagi  16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
22/10, in 12/14 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
57/17 in 3/19), je Občinski svet Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, na 8. redni seji, dne 23.10.2019, 
sprejel naslednji 
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SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CENE 
OMREŽNINE IN VODARINE ZA NASLEDNJE 

OBRAČUNSKO OBDOBJE 2019 NA OBMOČJU 
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
1. člen 

Sklep o določitvi cene omrežnine in vodarine za 
naslednje obračunsko obdobje 2019 na območju Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah številka: 354-6/2019 z dne 
20. 6. 2019 se spremeni tako, da se nova cena vodarine 
in omrežnine začne uporabljati z dnem 1. 11. 2019. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 354-6/2019 
Datum: 23.10.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 

 
 
 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 
 
1116. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Škofja Loka za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP in 80/16 13/18 – ZJF-H in 71/17, 
83/18 ZIPRS1819) in 16. ter 92. člena Statuta Občine 
Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 35/16 in 26/17) je Občinski 
svet Občine Škofja Loka na svoji 7. redni seji, dne 24. 
oktobra 2019 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 
2019 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin 12/2019 in 27/2019) se 
četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa 
v naslednjih zneskih: 
 

 
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Rebalans 2019-2 
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 25.271.744,05 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)  20.513.922,24 
70 DAVČNI PRIHODKI 17.048.133,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.465.789,24 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 662.998,00 
73 PREJETE DONACIJE 55.322,50 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.951.805,31 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 87.696,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 27.303.093,38 
40 TEKOČI ODHODKI 7.285.448,16 
41 TEKOČI TRANSFERI 7.946.985,47 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 11.223.059,75 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 847.600,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                         (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -2.031.349,33 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 207.628,34 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 207.628,34 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 47.500,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 47.500,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 160.128,34 
C.RAČUN FINANCIRANJA   
  Skupina/Podskupina kontov/Konto   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.706.711,00 
50 ZADOLŽEVANJE 2.706.711,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.292.138,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 1.292.138,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -456.647,99 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  1.414.573,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.031.349,33 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018 521.595,86 » 

 
2. člen 

V drugem odstavku 10. člena se zadnji stavek spremeni 
tako, da se glasi: »Proračunska rezerva se v letu 2019 
oblikuje v višini 163.000 evrov.« 

3. člen 
Splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov 
proračuna so kot priloge sestavni deli tega odloka in se 
objavijo na spletni strani Občine Škofja Loka. 
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Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne 
spremenijo, ostanejo v veljavi. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-1/2018 
Škofja Loka, 24. 10. 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
1117. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja 

Komunala Škofja Loka d.o.o. 
 
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), 473. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
42/06, 60/06, 26/07 - ZSDU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07 - 
ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS), 61. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - 
odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 
78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. 
US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 
- ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. 
US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. in 100. člena 
Statuta Občine Škofja Loka - uradno prečiščeno besedilo 
- UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 
35/2016 in 26/2017) je Občinski svet Občine Škofja Loka 
na 7. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA 

ŠKOFJA LOKA D.O.O. 
 
UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S tem odlokom Občina Škofja Loka, kot ustanovitelj, 
sprejema odlok o ustanovitvi javnega podjetja, kot družbe 
z omejeno odgovornostjo. 
 

2. člen 
S tem odlokom ustanovitelj ureja razmerja v javnem 
podjetju in njegove pravice ter obveznosti pri upravljanju 
javnega podjetja. 
 
FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA 
 

3. člen 
Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje 

Komunala Škofja Loka d.o.o. 
Skrajšano ime (skrajšana firma) javnega podjetja je: 

Komunala Škofja Loka d.o.o. 
Sedež javnega podjetja je v Škofji Loki. 
Poslovni naslov javnega podjetja določi oz. spremeni 

uprava javnega podjetja s sklepom. 
 

4. člen 
Javno podjetje pri svojem poslovanju uporablja firmo v 

obliki, kot je vpisana v sodni register. 
Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem. 
 
DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
 

5. člen 
Dejavnost javnega podjetja v skladu s standardno 
klasifikacijo dejavnosti je: 

08.110  Pridobivanje kamna 
08.120  Pridobivanje gramoza, peska, gline 
09.900  Storitve za drugo rudarjenje 
23.610  Proizvodnja betonskih izdelkov za 

gradbeništvo 
23.630  Proizvodnja sveže betonske mešanice 
23.640  Proizvodnja malte 
23.650  Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa 
23.690  Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, 

cementa, mavca 
23.700  Obdelava naravnega kamna 
23.990  Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 

izdelkov 
25.110  Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih 

delov 
25.619  Druga površinska in toplotna obdelava kovin 
25.620  Mehanska obdelava kovin  
33.110  Popravila kovinskih izdelkov 
33.120  Popravila strojev in naprav 
33.130  Popravila elektronskih in optičnih naprav 
33.140  Popravila električnih naprav 
33.170  Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih 

sredstev 
33.190  Popravila drugih naprav 
33.200  Montaža industrijskih strojev in naprav 
35.119  Druga proizvodnja električne energije 
35.120  Prenos električne energije 
35.130  Distribucija električne energije 
35.140  Trgovanje z električno energijo 
35.210  Proizvodnja plina 
35.220  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
35.230  Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni 

mreži 
35.300  Oskrba s paro in vročo vodo 
36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
37.000  Ravnanje z odplakami 
38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
38.120  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 
38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
38.220  Ravnanje z nevarnimi odpadki 
38.310  Demontaža odpadnih naprav 
38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov 

in odpadkov 
39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih 

stavb 
42.110  Gradnja cest 
42.130  Gradnja mostov in predorov 
42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za 

tekočine in pline 
42.220  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za 

elektriko in telekomunikacije 
42.910  Gradnja vodnih objektov 
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
43.110  Rušenje objektov 
43.120  Zemeljska pripravljalna dela 
43.130  Testno vrtanje in sondiranje 
43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih 

napeljav in naprav 
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah 
43.390  Druga zaključna gradbena dela 
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43.990  Druga specializirana gradbena dela 
45.200  Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
45.310  Trgovina na debelo z rezervnimi deli in 

opremo za motorna vozila 
45.320  Trgovina na drobno z rezervnimi deli in 

opremo za motorna vozila 
46.120  Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, 

tehničnih kemikalij 
46.130  Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega 

materiala 
46.140  Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske 

opreme, ladij, letal 
46.180  Specializirano posredništvo pri prodaji drugih 

določenih izdelkov 
46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji 

raznovrstnih izdelkov 
46.690  Trgovina na debelo z drugimi napravami in 

opremo 
46.730  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim 

materialom in sanitarno opremo 
46.740  Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, 

inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje 
46.760  Trgovina na debelo z drugimi polizdelki 
46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki 
46.900  Nespecializirana trgovina na debelo 
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 

prodajalnah 
47.301  Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi 
47.302  Posredništvo pri prodaji motornih goriv na 

drobno 
47.520  Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi 
izdelki, barvami in steklom 

47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 
blagom 

47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 
živili, pijačami in tobačnimi izdelki 

47.820  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 
tekstilijami in obutvijo  

47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 
drugim blagom 

47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic 
49.410  Cestni tovorni promet 
49.420  Selitvena dejavnost 
49.500  Cevovodni transport 
52.100  Skladiščenje 
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v 

kopenskem prometu 
52.240  Pretovarjanje 
52.290  Špedicija in druge spremljajoče prometne 

dejavnosti 
55.209  Druge nastanitve za krajši čas 
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati 
58.110  Izdajanje knjig 
58.190  Drugo založništvo 
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti 
63.990  Drugo informiranje 
64.910  Dejavnost finančnega zakupa 
68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin 
68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami 
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 

pogodbi 
69.103  Druge pravne dejavnosti  
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje 

70.000  Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 
poslovno svetovanje 

70.210  Dejavnost stikov z javnostjo 
70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.111  Arhitektno projektiranje 
71.112  Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo 

projektiranje 
71.121  Geofizikalne meritve, kartiranje  
71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično 

svetovanje 
71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje 
72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju biotehnologije 
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije 
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij  
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora 
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja  
74.200  Fotografska dejavnost  
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti 
77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup 
77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem 

in zakup 
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških 

naprav v najem in zakup 
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem in zakup 
80.100  Varovanje 
80.200  Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
81.210  Splošno čiščenje stavb 
81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in 

opreme 
81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje 
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice 
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev  
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti  
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.920  Pakiranje 
84.250  Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje 
93.110  Obratovanje športnih objektov 
93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov 
95.210  Popravila elektronskih naprav za široko rabo 
95.220  Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in 

opreme 
95.230  Popravila obutve in usnjene galanterije  
95.240  Popravila pohištva  
95.290  Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih 

izdelkov  
96.030  Pogrebna dejavnost 
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje 

nerazvrščene 
Javno podjetje prvenstveno opravlja naslednje opisno 
določene gospodarske javne službe: 

• oskrba s pitno vodo,  
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode,  
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,  
• druge gospodarske javne službe, če tako določa 

veljavni predpis oz. če tako določi ustanovitelj. 
Javno podjetje sme opravljati tudi druge dejavnosti, s 

katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet 
oziroma mu omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, 
kolikor so tovrstne dejavnosti zajete v tem členu, pri 
čemer delež teh dejavnosti, ki se izvajajo na trgu ne sme 
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preseči 20 odstotkov dejavnosti, ki jih izvaja v obliki javne 
službe. 

Podjetje izvaja tudi javna pooblastila, ki so mu dana s 
predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljice. 
 

6. člen 
Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanovitelja v 
skladu s predpisi o javnem naročanju in predpisi, ki 
urejajo podeljevanje koncesij oz. izvajanje gospodarskih 
javnih služb, kot notranje (in-house) naročilo. 
 
OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA 
 

7. člen 
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 7.500,00 EUR. 
Osnovni vložek ustanovitelja znaša 7.500,00 EUR, kar 

predstavlja 100 (sto) % poslovni delež ustanovitelja v 
javnem podjetju. 

Javno podjetje lahko pridobiva lastne poslovne deleže. 
Javno podjetje lahko sprejema naknadna vplačila. 

 
8. člen 

Poslovni delež ustanovitelja se lahko deloma ali v celoti 
odsvoji.  

Z odsvojitvijo dela poslovnega deleža nastane nov in 
samostojen poslovni delež. 

Za odsvojitev deleža je potrebna pogodba, ki je 
izdelana v obliki notarskega zapisa. 

Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem 
podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne 
osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega 
prava, ki niso občine.  

Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja 
osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja, je potrebno 
soglasje ustanovitelja. Soglasje za odsvojitev poslovnega 
deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj 
poslovnega deleža občina.  
 

9. člen 
Za pridobitelja poslovnega deleža se šteje tisti, ki je 

vpisan v sodni register. Pravna dejanja, ki jih opravi javno 
podjetje proti odsvojitelju ali ki jih opravi odsvojitelj proti 
javnemu podjetju in ki se nanašajo na pravna razmerja v 
javnem podjetju, učinkujejo kot dejanja proti pridobitelju 
oziroma kot pridobiteljeva dejanja.  

Za obveznosti proti javnemu podjetju, ki so dospele 
pred prijavo poslovnega deleža, odgovarjata javnemu 
podjetju odsvojitelj in pridobitelj solidarno.  
 
ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA IN 
DRUŽBENIKA ZA NJEGOVO POSLOVANJE 
 

10. člen 
V pravnem prometu s tretjimi osebami odgovarja javno 

podjetje za svoje obveznosti s celotnim svojim 
premoženjem. 

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega 
podjetja. 
 
POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO 
 

11. člen 
Javno podjetje vodi poslovne knjige, izdela letna in 

poslovna poročila in sestavlja računovodske izkaze za 
poslovno leto v skladu s predpisi in računovodskimi 
standardi. 

Direktor družbe je dolžan letno poročilo, predlog o 
uporabi bilančnega dobička oz. predlog o pokrivanju 
izgube posredovati v obravnavo ustanovitelju, v rokih in 
na način določnih z veljavnimi predpisi. 
 

12. člen 
Letno poročilo obsega računovodske izkaze in v prilogi 

pojasnila k tem izkazom. 
Obvezna računovodska izkaza sta bilanca stanja in 

izkaz poslovnega izida. 
Javno podjetje vodi poslovne knjige tako, da so 

prihodki, odhodki in rezultati poslovanja izkazani za 
vsako gospodarsko javno službo ločeno in ločeno za 
ostale dejavnosti javnega podjetja.  
 

13. člen 
Javno podjetje predloži letno poročilo organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v 
rokih v skladu z zakonom. 
 

14. člen 
Ustanovitelj samostojno odloča o razpolaganju z 

dobičkom in kritju izgube javnega podjetja.  
Če ima javno podjetje izgubo, jo lahko ustanovitelj 

pokrije z dodatnimi vlaganji. 
 
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
 

15. člen 
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:  

• s ceno storitev javnih služb oziroma drugih 
dejavnosti,  

• iz proračuna,  
• iz drugih virov.  

 
UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE JAVNEGA 
PODJETJA 
 

16. člen 
Ustanovitelj: 

• odloča o sprejetju poslovnega in letnega poročila, 
• odloča o sprejemu programa razvoja in poslovne 

politike, poslovnega načrta in načrta investicij, 
• odloča o uporabi bilančnega dobička in kritju 

izgube, 
• odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, 
• odloča o imenovanju in o razrešitvi direktorja, v 

kolikor ta akt ne določa drugače oz. izjem (vršilec 
dolžnosti direktorja), 

• določa merila in pogoje za zaposlitev direktorja, za 
sklenitev pogodbe z direktorjem, za določitev 
njegove plače in drugih prejemkov, pripadkov oz. 
ugodnosti,  

• daje soglasje k zaposlitvi vodilnih delavcev javnega 
podjetja, 

• daje soglasje k načrtu zaposlitev v javnem podjetju, 
• daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest v 

javnem podjetju, 
• daje soglasje k sprejemu splošnih aktov javnega 

podjetja, 
• odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela 

direktorja in vodilnih delavcev javnega podjetja, 
• odloča o nadzoru vodenja poslov in poslovanja 

javnega podjetja, 
• odloča o zahtevkih in vodenju oz. zastopanju v 

postopkih zoper direktorja in vodilne delavce 
javnega podjetja, 

• odloča o podelitvi in preklicu prokure ter imenovanju 
in razrešitvi poslovnega pooblaščenca, 

• odloča o naknadnih vplačilih in vračanju naknadnih 
vplačil,  

• odloča o povečanju in zmanjšanju ustanovnega 
kapitala, 
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• odloča o prenehanju, statusnih preoblikovanjih oz. 
spremembah pravnoorganizacijske oblike javnega 
podjetja, 

• odloča o imenovanju osebe za revidiranje izkazov 
poslovanja javnega podjetja, 

• odloča o razrešnici organom vodenja javnega 
podjetja, 

• odloča o vseh drugih zadevah za katere tako določa 
zakon ali drugi predpisi. 

Vse odločitve o zadevah iz prejšnjega odstavka mora 
ustanovitelj vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar 
najkasneje do vpisa javnega podjetja v register. Če kateri 
od teh sklepov ni vpisan v knjigo sklepov, nima pravnega 
učinka. 
 

17. člen 
Javno podjetje ima direktorja. Direktorja imenuje in 

razrešuje ustanovitelj javnega podjetja. Javno podjetje 
ima lahko več direktorjev. 

Direktor javnega podjetja je imenovan za dobo štirih let, 
kar se določi v sklepu o njegovem imenovanju. 

Ob ustanovitvi javnega podjetja in v kolikor prejšnjemu 
direktorju javnega podjetja preneha funkcija in s strani 
ustanovitelja ni imenovan novi direktor, župan s sklepom 
imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja 
direktorja, vendar ne več kot za eno leto.  
 

18. člen 
Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega 

podjetja in ga zastopa brez omejitev, v kolikor ni drugače 
določeno v sklepu o njegovem imenovanju oz. 
spremembi pooblastil. 

Direktor javnega podjetja: 
• organizira in vodi poslovanje in delovne procese 

javnega podjetja, 
• predlaga program razvoja in poslovne politike ter 

zaposlovanja javnega podjetja, 
• predlaga poslovni načrt in načrt investicij, 
• sestavi letno poročilo in druge izkaze poslovanja, 
• imenuje vodilne delavce, 
• sprejema odločitve s področja delovnih razmerij in 

opravljanja drugih vrst dela, 
• predlaga sprejem sistemizacije delovnih mest in 

drugih splošnih aktov javnega podjetja, 
• daje poročila o poslovanju javnega podjetja, 
• odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja, 
• opravlja druge naloge določene z veljavnimi 

predpisi, akti javnega podjetja, pogodbo o zaposlitvi 
oz. delu in odločitvami ustanovitelja. 

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa za 
katerega je imenovan: 

• če huje krši svoje obveznosti in dolžnosti, 
• če ni več sposoben opravljati funkcije direktorja, 
• če sam predlaga razrešitev, 
• če direktorju preneha pogodba o zaposlitvi oz. 

druga pogodba na podlagi katere opravlja dela in 
naloge direktorja, iz razlogov po zakonu oz. 
pogodbenih razlogov, 

• če kot direktor krši prepoved konkurence, krši 
poslovno tajnost oz. se ne izogiba konfliktu 
interesov, 

• iz ekonomskih in/ali poslovnih razlogov, 
• pri čemer mora biti sklep o razrešitvi direktorja 

obrazložen in vročen direktorju. 
 

19. člen 
Ustanovitelj lahko podeli prokuro eni ali več osebam.  
Prokura opravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v 

pravno sposobnost javnega podjetja, razen za odsvajanje 

in obremenjevanja nepremičnin, za katere mora biti 
prokurist posebej pooblaščen.  

Omejitev prokure nima pravnega učinka proti tretjim 
osebam. 

Prokura se lahko vsak čas prekliče. 
Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo. 
Prokura se vpiše v sodni register. 

 
POSLOVNA SKRIVNOST 
 

20. člen 
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki za katere tako 

določi direktor s pisnim sklepom oz. so z njegove strani 
tako označeni, oziroma podatki, za katere je očitno, da bi 
nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela 
nepooblaščena oseba. 

Vsakdo, ki je zaposlen v javnem podjetju je dolžan 
varovati poslovno skrivnost. 
 

21. člen 
Direktor mora ustanovitelja na njegovo zahtevo 

nemudoma informirati o zadevah javnega podjetja in mu 
dovoliti vpogled v knjige in spise. 

Direktor sme zavrniti zahtevo po informaciji in 
vpogledu, če je verjetno, da bi jih ustanovitelj uporabil v 
namen, ki je v nasprotju z interesi javnega podjetja in bi 
se s tem javnemu podjetju ali z njim povezani pravni 
osebi prizadela občutna škoda. 

O odklonitvi zahteve dokončno odloča ustanovitelj. 
 
PODRUŽNICE 
 

22. člen 
Javno podjetje ima lahko podružnice, ki so krajevno 

ločene od sedeža javnega podjetja. Podružnice se 
vpišejo v register. 

Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse 
posle, ki jih sicer lahko opravlja javno podjetje. 
 
ZAČETEK IN TRAJANJE JAVNEGA PODJETJA 
 

23. člen 
Javno podjetje pridobi lastnost pravne osebe z vpisom 

v sodni register. 
Trajanje javnega podjetja ni omejeno. 
Javno podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu. 
Stroški ustanovitve javnega podjetja so stroški javnega 

podjetja. 
 
PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA 
 

24. člen 
Javno podjetje preneha v primerih določenih v veljavnih 

predpisih, preneha pa tudi, če tako sklene ustanovitelj 
(sklep o likvidaciji javnega podjetja). 

Javno podjetje lahko preneha po skrajšanem postopku. 
 
VELJAVNOST ODLOKA 
 

25. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 354-47/2019 
Škofja Loka, dne 24. oktobra 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 
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1118. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra 

 
Na podlagi 247. člena v zvezi z 245. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena 
Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo, 35/2016 
in 26/2017), je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 
7. redni seji, dne 24. 10. 2019, sprejel: 
 

SKLEP 
O ODVZEMU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se 
odvzame status javnega dobra na naslednjih 
nepremičninah: 

• parc. št. 890/3 k.o. 2069 - LENART 
• parc. št. 891/1 k.o. 2069 - LENART 
• parc. št. 891/5 k.o. 2069 - LENART 
• parc. št. 892/4 k.o. 2069 - LENART 

 
2. člen 

Na nepremičninah parc. št.  890/3, 891/1, 891/5, 892/4, 
vse k.o. 2069 - LENART, pridobi lastninsko pravico 
Občina Škofja Loka, matična št. 5883318000,  v deležu 
1/1. 
 

3. člen 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja 
Loka izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa 
javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.  
 

4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-32/2019 
Datum: 24. 10. 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
1119. Odlok o izvajanju obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb »oskrba s pitno 
vodo«, »odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode« in »zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov« v 
Občini Škofja Loka 

 
Na podlagi 21. in 61. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), 
Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - 
odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 
26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - 
odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 
21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, določb 
Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 
- ZUKN, 57/11 - ORZGJS40, 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 - 
Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 - ZMetD, 66/06 - 
odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 

30/16, 60/17 - ZDMHS, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg, 84/18 
- ZIURKOE in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja 
Loka - uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in 26/17, je 
Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 24. 
10. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O IZVAJANJU OBVEZNIH OBČINSKIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB »OSKRBA S PITNO 
VODO«, »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN 

PADAVINSKE ODPADNE VODE« IN »ZBIRANJE 
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV« V 

OBČINI ŠKOFJA LOKA 
 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(uvodne določbe) 

S tem odlokom Občina Škofja Loka določa obliko in 
način izvajanja naslednjih obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju 
Občine Škofja Loka: 

• oskrba s pitno vodo; 
• odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode; 
• zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Občina Škofja Loka zagotavlja izvajanje obveznih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja z vsebino, kot 
jih določa zakon, ki ureja varstvo okolja ali njemu 
soroden predpis. Način izvajanja posamezne 
gospodarske javne službe Občina Škofja Loka se lahko 
določi s posebnim odlokom. 

S tem odlokom se ukinjajo, spremenijo in dopolnijo tudi 
posamezni veljavni odloki, ki urejajo  javne službe iz 
prvega odstavka tega člena v Občini Škofja Loka.  

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot 
jim to določa zakon, ki ureja varstvo okolja in v 
podzakonski predpisi, ki so izdani na njegovi podlagi. 
 

2. člen 
(javni interes) 

 
Občina Škofja Loka s tem odlokom sprejema odločitev, 
da obstaja javni interes za zagotavljanje gospodarskih 
javnih služb iz prvega odstavka 1. člena tega odloka (v 
nadaljevanju tudi: javne službe) z vzpostavitvijo 
notranjega koncesijskega razmerja na podlagi sklenitve 
neposredne »in-house« pogodbe (v nadaljevanju: 
notranja koncesijska pogodba). 
 
II. Vsebina in predmet ter območje izvajanja 
 

3. člen 
(predmet notranjega koncesijskega razmerja) 

V okviru storitev javnih služb iz prvega odstavka 1. člena 
tega odloka izvajalec zagotavlja obvezne storitve in 
naloge javnih služb, kakor so opredeljene v vsakokrat 
veljavni področni zakonodaji in notranji koncesijski 
pogodbi. 

4. člen 
(območje izvajanja) 

Predmetne javne službe se izvajajo na območju celotne 
Občine Škofja Loka. 

Javna služba občinske gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo se izvaja na območju celotne Občine 
Škofja Loka in se nanaša na celoten javni vodovodni 
sistem, ki je v lasti Občine Škofja Loka, vključno z delom 
javne infrastrukture, ki leži na območju Občine Gorenja 
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vas – Poljane, to je za javne vodovodne sisteme, ki so v 
lasti Občine Škofja Loka ali v skupni lasti obeh občin. 
 

5. člen 
(izključna pravica in dolžnost izvajalca) 

Izvajalec bo na podlagi sklenjene notranje koncesijske 
pogodbe za posamezno javno službo pridobil na območju 
izvajanja javne službe iz 4. člena tega odloka: 

• izključno pravico opravljati javno službo iz prvega 
odstavka 1. člena tega odloka; 

• dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano 
oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljati 
javne službe, v skladu s predpisi in v javnem 
interesu. 

 
6. člen 

(lastninska pravica) 
Osnovna sredstva javne infrastrukture za izvajanje 

predmetnih javnih služb (zemljišča, objekti in naprave) so 
v času trajanja notranjega koncesijskega razmerja last 
Občine Škofja Loka. 

Ob podpisu posamične notranje koncesijske pogodbe 
Občina Škofja Loka preda v najem javno infrastrukturo 
(objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju 
javne službe), ki leži na območju izvajanja, pri čemer se 
pogoji in način izvedbe prevzema opredelijo s sklenitvijo 
notranje koncesijske pogodbe. 

Izvajalcu je skladno z določili notranje koncesijske 
pogodbe omogočeno uporabljati javno infrastrukturo za 
potrebe izvajanja javnih služb. Z notranjo koncesijsko 
pogodbo se podrobneje opredelijo tudi obveznosti 
izvajalca glede vzdrževanja javne infrastrukture.  

Razvoj, posodobitve in razširitve javne infrastrukture so 
naloge Občine Škofja Loka. Izvajalec je dolžan prevzeti 
novozgrajene dele javne infrastrukture in zasebne 
infrastrukture, ki preidejo v last Občine Škofja Loka. 
 
III. Pravice in dolžnosti 
 

7.  člen 
(dolžnosti Občine Škofja Loka) 

Dolžnosti Občine Škofja Loka v zvezi z izvajanjem 
javnih služb so opredeljene v vsakokrat veljavnimi 
predpisi. 

Ob tem ima Občina Škofja Loka tudi dolžnost: 
• da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi 

onemogočanja izvajanja storitev javnih služb; 
• da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih 

nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja 
notranjega koncesijskega razmerja izvajali storitve 
javnih služb na območju izvajanja; 

• pisno obveščati izvajalca o morebitnih ugovorih 
oziroma pritožbah uporabnikov; 

• da ob izteku notranjega koncesijskega razmerja od 
izvajalca prevzame javno infrastrukturo. 

 
8.  člen 

(dolžnosti izvajalca) 
Izvajalec je odgovoren za izvajanje nalog javnih služb. 

Dolžnosti izvajalca v zvezi z izvajanjem javnih služb so 
opredeljene z vsakokrat veljavnimi predpisi. Ob zgoraj 
navedenih dolžnostih ima izvajalec tudi dolžnost: 

• izvajati javne službe s skrbnostjo strokovnjaka, v 
skladu z zakoni, drugimi predpisi in notranjo 
koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom 
enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi 
dobrinami ter kvalitetno opravljanje javnih služb, v 
skladu s predpisi in v javnem interesu; 

• upoštevati tehnične, zdravstvene in druge 
normative in standarde, povezane z izvajanjem 
javnih služb; 

• zagotavljati dežurno službo; 
• kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in 

vzdrževati javno infrastrukturo namenjeno izvajanju 
javnih služb; 

• vzdrževati javno infrastrukturo za izvajanje javnih 
služb tako, da se, ob upoštevanju časovnega 
obdobja trajanja pogodbe, ohranja njihova 
uporabnost in funkcionalnost; 

• po izteku pogodbe Občini Škofja Loka predati javno 
infrastrukturo (objekte, naprave in druga sredstva, 
namenjena izvajanju javnih služb); 

• sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet notranjega 
koncesijskega razmerja ali v povezavi z njim; 

• skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javnih služb; 

• oblikovati predloge cen za storitve javnih služb 
skladno z veljavnimi predpisi; 

• obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so 
le-ti uvedeni s predpisom; 

• vodenja evidenc opravljanja storitev javnih služb; 
• ažurnega in strokovnega vodenja poslovnih knjig; 
• zagotoviti ločeno vodenje računovodskih izkazov za 

dejavnost javnih služb iz 1.člena in druge 
dejavnosti; 

• priprave programov gospodarskih javnih služb iz 
prvega odstavka 1. člena tega, ustreznih poslovnih 
načrtov, letnih programov in dolgoročnega plana 
izvajanja javne službe, letnega poročila, kakor tudi 
druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti; 

• redno poročati Občini Škofja Loka o izvajanju 
notranjega koncesijskega razmerja; 

• redno plačevati najemnino za predano javno 
infrastrukturo; 

• v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so 
se izvajala vzdrževalna in druga dela; 

• omogočati Občini Škofja Loka nemoten nadzor nad 
izvajanjem javnih služb in 

• obveščati druge pristojne organe (prim:. inšpekcije) 
o kršitvah. 

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem nalog iz tega 
odloka povzročijo pri njem zaposleni ljudje izvajalcu, 
uporabnikom ali tretjim osebam. Izvajalec je dolžan za 
navedeno odgovornost skleniti ustrezno zavarovanje. 
Obseg in vsebina zavarovanja se podrobneje opredelita z 
notranjo koncesijsko pogodbo. 
 

9. člen 
(dolžnosti uporabnikov) 

Uporabniki imajo dolžnosti, kot so opredeljene z 
vsakokrat veljavnimi predpisi. Ob tem navedenih 
dolžnostih imajo uporabniki tudi dolžnost: 

• upoštevati navodila izvajalca in mu omogočiti 
neovirano opravljanje storitev javnih služb; 

• omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in 
naprav, kjer se opravljajo storitve javnih služb; 

• redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi ceniki 
in občinskimi predpisi; 

• takoj prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje 
javnih služb oziroma sporočiti izvajalcu vsako 
spremembo; 

• nuditi izvajalcu potrebne podatke za vodenje 
obveznih zbirk podatkov oziroma evidenc. 

Če uporabnik storitev izvajalcu, ki ima namen opraviti 
dela v okviru zagotavljanja izvajanja storitev javnih služb, 
ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu 
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ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu 
drugače onemogoči izvajanje javnih služb, je izvajalec o 
tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo ali drug nadzorni 
organ. 

Inšpektor iz prejšnjega odstavka na pobudo izvajalca 
odredi uporabniku dolžnost, da zagotovi vse, kar je 
potrebno za izvedbo storitev javnih služb. 
 

10. člen 
(pravice uporabnikov) 

Pravice uporabnikov so opredeljene z vsakokrat 
veljavnimi predpisi. Ob tem imajo uporabniki možnost 
zahtevati zlasti tudi naslednje pravice: 

• pravico do trajnega, rednega in nemotenega 
zagotavljanja dobrin in storitev javnih služb; 

• pravico do enake obravnave glede kakovosti in 
dostopnosti dobrin in storitev javnih služb; 

• pravico do v notranji koncesijski pogodbi 
zagotovljenih cen storitev javnih služb; 

• uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, 
določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi 
predpisi; 

• zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih 
služb pod enakimi pogoji; 

• vpogleda v evidence oziroma v zbirke podatkov, ki 
jih vodi izvajalec in se nanašajo nanje. 

Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z 
izvajanjem javnih služb pritoži izvajalcu ali Občini Škofja 
Loka, če meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v 
nasprotju s predpisi ali tem odlokom. 

Uporabniki smejo svoje pravice uveljavljati v obsegu in 
na način opredeljen z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 

11. člen 
(javna pooblastila) 

Občina Škofja Loka v okviru izvajanja posamezne javne 
službe podeljuje izvajalcu naslednja javna pooblastila: 

• za vodenje katastra infrastrukture, potrebne za 
izvajanje javnih služb, 

• za izdajo smernic in mnenj, skladno s predpisi o 
prostorskem načrtovanju, 

• za izdajo projektnih pogojev in mnenj k projektnim 
rešitvam, skladno s predpisi o graditvi objektov, 

• za izdajo soglasij k priključitvi na javno 
infrastrukturo, 

• za sklepanje pogodb z uporabniki, v primerih, 
določenih s tem odlokom in predpisi, ki urejajo 
izvajanje javnih služb, 

• za prekinitev ali omejitev dobave vode, 
• za posredovanje informacij osebam, ki za to 

izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu 
izkazanega upravičenega interesa, skladno z 
določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, 

• za vodenje evidenc, potrebnih za izvajanje javnih 
služb. 

 
IV. Izbira izvajalca 
 

12. člen 
(postopek izbire in status izvajalca) 

Izvajalca se izbere z neposredno sklenitvijo notranje 
koncesijske pogodbe. 

Za podpis notranje koncesijske pogodbe je pooblaščen 
župan. 

Izvajalec je lahko le pravna oseba javnega prava, pri 
čemer mora biti za sklenitev neposredne pogodbe 
zagotovljeno izpolnjevanje sledečih pogojev: 

• pogodba določa ali vzpostavlja sodelovanje med 
sodelujočimi osebami javnega prava z namenom 

zagotoviti, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, 
izvajajo ob uresničevanju ciljev, ki so jim skupni, 

• pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega 
interesa, 

• sodelujoče osebe javnega prava na trgu izvajajo 
manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki jih zajema 
sodelovanje, in 

• vrednost storitev je enaka ali nižja od cene na trgu. 
Izvajalec mora izpolnjevati pogoje za izvajanje 

dejavnosti javnih služb, kakor izhajajo iz vsakokrat 
veljavnih področnih predpisov. 
 
V. Vzpostavitev, trajanje in spremembe notranje 

koncesijske pogodbe 
  

13. člen 
(vzpostavitev) 

Notranja koncesijska pogodba prične veljati z dnem 
podpisa obeh pogodbenih strank. 

Posamezna javna služba se prične izvajati z dnem, ki 
se določi v notranji koncesijski pogodbi. 

Medsebojna razmerja med pogodbenimi strankami se 
podrobneje opredelijo v notranji koncesijski pogodbi. 

Sklenjena notranja koncesijska pogodba ima naravo 
javnopravne pogodbe, zato lahko Občina Škofja Loka v 
njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi 
se varuje javni interes. 

V primeru neskladja med tem odlokom in notranjo 
koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka. 
 

14.  člen 
(trajanje in podaljšanje razmerja) 

Notranja koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 
10 let in začne teči z dnem, ki je v pogodbi določen kot 
datum pričetka izvajanja posamezne javne službe. 

Trajanje razmerja se lahko podaljša v skladu z 
vsakokrat veljavnimi predpisi in določbami notranje 
koncesijske pogodbe. 
 

15. člen 
(sprememba notranje koncesijske pogodbe) 

Občina Škofja Loka ali izvajalec lahko zahtevata 
spremembo notranje koncesijske pogodbe v primerih: 

• spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na 
spremembo določb notranje koncesijske pogodbe; 

• v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile 
vključene v prvotno pogodbo; 

• spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno 
predvideti ob podpisu notranje koncesijske 
pogodbe. 

Občina Škofja Loka lahko zahteva spremembo notranje 
koncesijske pogodbe v primeru: 

• če je to potrebno, da se zavaruje javni interes. 
 
VI. Financiranje javnih služb 
 

16. člen 
(financiranje) 

Izvajanje storitev javnih služb se financira iz plačil 
uporabnikov za storitve javnih služb, iz proračuna in iz 
drugih virov. 

Občina Škofja Loka in izvajalec se lahko dogovorita za 
subvencioniranje izvajanja javnih služb iz proračuna 
zgolj, če je to dopustno glede na predpise, ki določajo 
način in metodologijo oblikovanja cen storitev javnih 
služb ter predpise, ki urejajo državne pomoči. 

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno z 
vsakokrat veljavnim predpisom, ki določa metodologijo za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. 
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17.  člen 

(izhodiščne cene in njihovo spreminjanje) 
Cene storitev javnih služb se določijo in usklajujejo po 

predpisih, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen 
storitev izvajanja javnih služb in na način kot je 
dogovorjen z notranjo koncesijsko pogodbo. 

Izvajalec mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja 
in izterjave obračunanih storitev.  
 
VII. Nadzor in enostranski ukrepi v javnem 

interesu 
  

18. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 

Občina Škofja Loka ima pravico, ko je to nujno 
potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen 
sklenjene notranje koncesijske pogodbe, da z 
enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno notranje 
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes. 

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko Občina 
Škofja Loka uporabi: 

• uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem notranje 
koncesijske pogodbe; 

• izdajo obveznih navodil izvajalcu; 
• začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v 

upravljanje in oskrbo; 
• izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za 

zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture; 
• odvzem notranje koncesije, v kolikor so razlogi za 

odvzem na strani izvajalca. 
Ukrep Občina Škofja Loka mora biti skladen z načelom 

sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati 
izvajalca. 

Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v 
javnem interesu se podrobneje opredelijo z notranjo 
koncesijsko pogodbo. 
  

19. člen 
(nadzor nad izvajanjem pogodbe) 

Redni nadzor nad izvajanjem notranje koncesijske 
pogodbe izvaja Občina Škofja Loka, ki lahko za 
posamezna strokovna in druga opravila nadzora 
pooblasti občinsko upravo ali zunanjega izvajalca. 

Občina Škofja Loka lahko nad izvajanjem s pogodbo 
dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za 
izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno 
nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se 
napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in 
predsednik nadzorne komisije. 

Izvajalec mora Občini Škofja Loka omogočiti nadzor, 
pregled infrastrukture ter omogočiti vpogled v vso 
dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, 
revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo 
izvajalec označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na 
izvajanje javnih služb, nadalje vpogled v vodene zbirke 
podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila. 

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja 
redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času izvajalca. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom Občine Škofja Loka. 

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik izvajalca in Občine Škofja Loka oz. 
pooblaščenec. 
  

20. člen 
(nadzorni ukrepi) 

Če pristojni organ ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje 
pravilno obveznosti iz notranjega koncesijskega 
razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev 
teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz 

vsakokrat veljavnih predpisov, tega odloka ali notranje 
koncesijske pogodbe z namenom, da se zavaruje javni 
interes in doseže namen sklenjene pogodbe. 
 

21. člen 
(prevzem objektov in ukrepi za zavarovanje njene 

vrednosti) 
Občina Škofja Loka ima pravico, ko je to nujno potrebno, 
da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene 
notranje koncesijske pogodbe, da začasno prevzame 
objekte in vzpostavljene ukrepe v upravljanje in oskrbo 
in/ali da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za 
zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture. 
 
 
VIII. Prenehanje razmerja in notranje koncesijske 

pogodbe 
 

22. člen 
(redno prenehanje) 

Vzpostavljeno notranje koncesijsko razmerje redno 
preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena 
pogodba. 
 

23. člen 
(predčasno prenehanje) 

Notranje koncesijsko razmerje predčasno preneha na 
načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v Odloku in 
notranji koncesijski pogodbi. 
 

24. člen 
(sporazumna razveza) 

Notranja koncesijska pogodba lahko predčasno preneha 
na podlagi sporazumne razveze pogodbenih strank. 
 

25.  člen 
(odvzem) 

Notranja koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema 
notranje koncesije s strani Občine Škofja Loka predčasno 
preneha: 

• če izvajalec ne začne z opravljanjem nalog iz tega 
odloka v za to, z notranjo koncesijsko pogodbo, 
določenem roku; 

• če je v javnem interesu, da se javne službe iz 
prvega odstavka 1. člena tega odloka prenehajo 
izvajati kot gospodarske javne službe; 

• če je v javnem interesu, da se izvajanje javnih služb 
preneha izvajati v obliki notranjega koncesijskega 
razmerja; 

• če je proti izvajalcu uveden stečajni ali likvidacijski 
postopek; 

• če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna 
odločba zaradi kršitve predpisov, notranje 
koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za 
izvajanje notranjega koncesijskega razmerja, na 
podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati 
nadaljnjega pravilnega izvajanja notranje 
koncesijske pogodbe; 

• če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v 
bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti; 

• če je po sklenitvi notranje koncesijske pogodbe 
ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoče in 
neresnične podatke, ki so vplivali na sklenitev 
notranje koncesijske pogodbe; 

• če izvajalec kadarkoli tekom trajanja razmerja ne 
izpolnjuje več pogojev za sklenitev notranje 
koncesijske pogodbe; 

• če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz notranje 
koncesijske pogodbe. 
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Odvzem notranje koncesije ni dopusten v primeru, če je 
do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje 
sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 

Podrobneje se pogoji odvzema določijo v notranji 
koncesijski pogodbi.  

Občina Škofja Loka mora izvajalcu o odvzemu notranje 
koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska 
uprava, s katero ugotovi razloge za odvzem notranje 
koncesije. Notranje koncesijsko razmerje preneha z 
dnem dokončnosti odločbe. 

V primeru odvzema notranje koncesije je izvajalec 
dolžan prenesti na Občino Škofja Loka celotno predano 
infrastrukturo. 

Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno 
prenehanje notranje koncesijske pogodbe. 
  

26. člen 
(razdrtje notranje koncesijske pogodbe) 

Notranja koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) 
razdrtjem oziroma odpovedjo Občine Škofja Loka 
preneha: 

• če izvajalec javnih služb ne izvaja redno, strokovno, 
pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju 
nalog javnih služb; 

• zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev 
predpisov ali notranje koncesijske pogodbe s strani 
izvajalca; 

• če izvajalec notranjo koncesijsko pogodbo krši tako, 
da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih 
storitev, Občini Škofja Loka ali tretjim osebam; 

• če izvajalec kljub pismenem opozorilu Občine 
Škofja Loka ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na 
način določen s tem odlokom in notranjo 
koncesijsko pogodbo. 

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz 
prejšnjega odstavka lahko začne Občina Škofja Loka 
postopek za enostransko razdrtje notranje koncesijske 
pogodbe. 

Izvajalec lahko razdre notranjo koncesijsko pogodbo, 
če Občina Škofja Loka ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 
notranje koncesijske pogodbe tako, da to izvajalcu 
onemogoča izvajanje notranje koncesijske pogodbe. 

Enostransko razdrtje notranje koncesijske pogodbe ni 
dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno 
prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih 
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 

Ob razdrtju notranje koncesijske pogodbe je izvajalec 
dolžan prenesti na Občino Škofja Loka predano 
infrastrukturo. 

Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno 
prenehanje notranje koncesijske pogodbe. 
 

27. člen 
(prenos razmerja) 

Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja 
Občine Škofja Loka prenesti izvajanje notranje koncesije 
na tretjo osebo. 
 

28. člen 
(višja sila) 

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po 
sklenitvi notranje koncesijske pogodbe in so zunaj volje 
pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). 
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge 
elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri 
katerih izvajanje javnih služb ni možno na celotnem 
območju notranje koncesije ali na njenem delu na način, 
ki ga predpisuje notranja koncesijska pogodba. 

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, 

opravljati naloge, ki so predmet pogodbe in tega odloka. 
Izvajalec mora v teh primerih naloge javnih služb 
opravljati skladno z izdelanimi načrti za ukrepanje za 
primer nepredvidljivih okoliščin in višje sile, kjer so ukrepi 
predpisani. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se 
morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in po 
potrebi še dogovoriti način izvajanja nalog v takih 
pogojih. 

V primeru izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, ima 
izvajalec pravico zahtevati od Občine Škofja Loka 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog v 
nepredvidljivih okoliščinah. 

V primeru višje sile in ob nastopu drugih nepredvidljivih 
okoliščin, lahko župan, poleg izvajalca, aktivira tudi 
Občinski štab civilne zaščite ter enote, službe in druge 
operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini. V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov 
prevzame Občinski štab civilne zaščite. 
 
IX. Spremebe in dopolnitev odlokov 
 
I. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja 
Loka 
 

29. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja 
Loka, Uradni list RS, št. 64/95, 31/19, 68/97, 31/06, se: 

• spremeni besedilo pete alineje, 7. člena, tako, da se 
glasi: 

»- v okviru notranjega koncesijskega razmerja, kadar je 
taka oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinej.« 
 
II. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja 
Loka 
 

30. člen 
 

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Škofja Loka, Uradni list Republike Slovenije, št. 104/09, 
6/15, 44/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017, 
se:  

• spremeni besedilo 21. točke, prvega odstavka 2. 
člena, tako, da se glasi: 

»21. Pogodba o upravljanju in Pogodba o upravljanju in 
najemu, je bodisi posebna pogodba, ki je sklenjena z 
upravljavcem vodovodnega sistema bodisi notranja 
koncesijska pogodba, sklenjena neposredno z 
izvajalcem, na podlagi katere izvajalec javne službe 
oskrbe s pitno vodo za območje občine Škofja Loka 
izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo.« 

• spremeni besedilo drugega odstavka 3. člena, tako, 
da se glasi: 

»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe 
»oskrba s pitno vodo« v obliki notranjega koncesijskega 
razmerja. Izvajalec javne službe opravlja javno službo in 
pooblastila na celotnem območju občine Škofja Loka in 
na delu javne infrastrukture, ki leži na območju Občine 
Gorenja vas – Poljane, to je za javne vodovodne sisteme, 
ki so v lasti Občine Škofja Loka ali v skupni lasti obeh 
občin.« 
 
III. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev 
 

31. člen 
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, 
Uradni list Republike Slovenije, št. 13/09, 14/11, 6/15, 
Uradno gasilo slovenskih občin, št. 50/2017, se: 

• spremeni besedilo 6. točke, prvega odstavka, 2. 
člena, tako, da se glasi: 
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»6. izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu odloka: 
izvajalec) je pravna oseba javnega prava, ki storitve 
javne službe in posebne storitve izvaja na celotnem 
območju občine v obsegu in v okviru pristojnosti, kot so 
določene s predpisi in notranjo koncesijsko pogodbo;« 

• spremeni besedilo 26. točke, prvega odstavka, 2. 
člena, tako, da se glasi: 

»26. upravljanje javne kanalizacije so naloge, ki jih 
izvajalec izvaja skladno z veljavnimi predpisi in sklenjeno 
notranjo koncesijsko pogodbo;« 

• spremeni besedilo tretji odstavek 3. člena tako, da 
se glasi: 

»Občina Škofja Loka zagotavlja javno službo na 
celotnem območju Občine Škofja Loka v obliki, kot jo 
določa predpis občine (odlok) o izvajanju gospodarske 
javne službe. 

Izvajanje javne službe se podeli enemu izvajalcu. 
Izvajalec izvaja storitve javne službe in posebne 

storitve skladno z veljavnimi predpisi na celotnem 
območju občine, v obsegu in v okviru pristojnosti, kot so 
določene z ustrezno pogodbo. Izvajalec ima javno 
kanalizacijo, ki je last občine, v najemu.« 

• spremeni besedilo točke k). točke, prvega odstavka, 
31. člena, tako, da se glasi: 

»k) izvajati druge obveznosti iz tega odloka in 
medsebojnih pogodb.« 
 
VI.  Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Škofja Loka 
 

32. člen 
V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Škofja Loka, Uradni list Republike 
Slovenije, št. 45/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
50/2017, se: 

• spremeni besedilo 2. člena (javna služba), tako, da 
se glasi: 

»Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe »zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov«, »obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov« in »odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« (v 
nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Škofja 
Loka (v nadaljevanju: občina).« 

• spremeni besedilo 9. člena (oblika opravljanja javne 
službe), tako, da se glasi: 

»(1) Javna služba »zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov« iz drugega člena tega odloka se opravlja z 
neposredno sklenitvijo notranje koncesijske pogodbe na 
celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom.« 
 
X. Prenehanje veljavnosti odlokaov 
 

33. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: 

• Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno 
vodo«, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/15. 

 
XI. Prehodne in končne določbe 
 

34. člen 
(uporaba določb tega odloka) 

Določbe tega odloka se uporabljajo od njegove 
uveljavitve, razen določbe 32. člena, ki se pričnejo 
uporabljati z dnem 1. 7. 2020. 
 

 

35. člen 
(izvajanje javnih služb po izteku obstoječih 

koncesijskih pogodb) 
Koncesionar, ki izvaja posamezno obvezno občinsko 
gospodarsko javno službo na podlagi koncesijske 
pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega odloka, je 
dolžan zagotavljati redno in nemoteno izvajanje 
dejavnosti po koncesijskem aktu vse do nastanka 
koncesijskega razmerja z izvajalcem, ki bo pričel izvajati 
javno službo na podlagi določb tega odloka ali 
drugačnega začetka izvajanja javne službe, in sicer 
najdalj do 31. 12. 2020. 
 

36. člen 
(kolizija določb) 

V primeru morebitnega neskladja med določbami tega 
odloka in drugih odlokov, ki urejajo izvajanje javnih služb 
iz prvega odstavka 1. člena Odloka, veljajo določbe tega 
odloka. 
 

37. člen 
(objava in uveljavitev) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 354-30/2019 
Datum: 24. 10. 2019    
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
OBČINA ZREČE 

 
1120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

turistični taksi v Občini Zreče  
 
Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. 
člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na 
6. redni seji dne 16.10.2019 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 

O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ZREČE 
 

1. člen 
V Odloku o turistični taksi v Občini Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 25/18) se prvi in drugi odstavek 5. 
člena spremenita tako, da se glasita: 
»(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan 
znaša 2,00 eura, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,50 eurov, skupna višina obeh taks znaša 2,50 
eurov na osebo na dan.  
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, 
le-ta znaša 1,00 euro za prenočitev na osebo na dan, na 
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eurov, 
skupna višina obeh taks znaša 1,25 eurov na osebo na 
dan.« 
 

2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
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Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 
odstavka 5. člena tega odloka pravne osebe javnega in 
zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, 
sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na 
prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine 
oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom 
storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan 
prenočevanja. Na poseben račun Občine Zreče so jo 
dolžni nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.« 
 

3. člen 
V naslovu IV. poglavja se beseda »evidece« nadomesti z 
besedo »evidence«. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 1. 
januarja 2020. 
 
Številka: 0070-0008/2019-3 
Zreče, dne 18.10.2019 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
1121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče 
 
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 19. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) 
je Občinski svet Občine Zreče na 6. redni seji dne 
16.10.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 
OBČINE ZREČE 

 
I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/15, 
24/16, 28/16 – popravek, 25/18); v nadaljevanju: SD 
OPN, ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 18062. 
 

2. člen 
(1) SD OPN se nanašajo na: 

• spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 
na delu MOEUP UN1/107, 

• spremembo načina urejanja MOEUP UN1/107, 
• določitev podrobnih PIP za MOEUP UN1/107. 

(2) SD OPN obsegajo tekstualni in kartografski del in so 
izdelane v digitalni in analogni obliki.  
 
II. Spremembe in dopolnitve 
 

3. člen 
V točki B tretjega odstavka 2. člena se z novima listoma 
nadomestita lista številka 3.15 - H2623 in št. 3.16 - 
H2624 karte št. 3 Prikaz osnovne oziroma podrobnejše 
namenske rabe prostora, območij enot urejanja prostora 

in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5000 in lista 
številka 4.15 - H2623 in št. 4.16 - H2624 karte št. 4 
Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture v merilu 1:5000. 
 

4. člen 
Črta se drugi odstavek 123. člena. 
 

5. člen 
V prvem odstavku 132. člena se črta oznaka MOEUP 
»UN1/107«. 
 

6. člen 
Za 134. členom se doda nov 

134.a člen, 
 ki se glasi: 

»(podrobni PIP za MOEUP UN1/107) 
(1) PIP glede dopustne vrste gradenj in posegov ter drugi 
PIP, ki v nadaljevanju niso posebej določeni za MOEUP 
UN1/107 oz. za njegovi PNRP IG in SS, veljajo skupni in 
podrobni PIP, kot so določeni v OPN. Pri načrtovanju 
posegov in ureditev se upoštevajo pogoji predmetnega 
odloka glede poseganja na vodovarstvena območja in 
veljavnega predpisa o varovanju pitne vode na območju 
Občine. 
(2) Podrobnejši PIP na PNRP IG 

a) Dopustne dejavnosti: predelovalne oz. proizvodne 
dejavnosti; gradbeništvo; promet in skladiščenje; 
poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti; 

b) Dopustni objekti: industrijske stavbe ter druge 
nestanovanjske stavbe razvrščene v oddelek 12 po 
CC-SI, gradbeni inženirski objekti potrebni za 
izvajanje dopustnih dejavnosti ter pomožni objekti 
izvedeni kot nezahtevni in enostavni objekti ob 
upoštevanju pogojev iz 66. člena odloka OPN. 

c) Urbanistično arhitekturno oblikovanje: industrijska – 
proizvodna  stavba se koncipira tako, da obsega v 
severnem delu urejen upravni del – pisarne, v 
južnem pa površine za proizvodnjo. 
• Lega: 
Južni del predmetnega območja obravnave; 
• Odmik:  
Stavbe najmanj 4 metre od parcelnih meja oz. po 

potrebi manj s soglasjem lastnika sosednje 
parcele ali NUP - upravljavca strukture, ki meji 
na obravnavano območje (npr. ceste, gozda 
ipd.); za druge objekte in ureditve veljajo odmiki 
kot so določeni v okviru skupnih PIP v OPN; 

• Velikost: 
Tlorisna velikost industrijske stavbe bruto 60 m x 18 

m, etažnost max P+1. Svetla višina etaže se 
določi na osnovi potreb proizvodnega procesa. 
Dopustna je izvedba kleti na osnovi hidro-
geološkega mnenja; 

• Izraba: 
FI max 2,4, FZ max 0,8, min delež zelenih površin 

je 10%; 
• Oblikovanje:  
Streha je ravna ali enokapna ali dvokapna. Upravni 

del stavbe se oblikuje tako, da je razpoznaven 
glede na proizvodni del ali pa se fasada cele 
stavbe ob regionalni cesti oblikovno nadgradi 
glede na zgolj funkcionalno zasnovo.  

d) Ureditev odprtih površin – okolice objektov: 
manipulacijske – povozne površine in parkirni 
prostori se uredijo v ustrezni finalni obdelavi, 
nosilnostjo in z odvodnjavanjem. Prometno tehnični 
elementi morajo zagotavljati nemoteno odvijanje 
prometa po njih in preglednost. Zelene površine se 
zasadijo in zatravijo, na meji s stanovanjsko stavbo 
se zasadi zimzelena vegetacija. V primeru 
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ograjevanja posameznih delov predmetnega 
območja, žično pletivo le na meji z regionalno cesto 
ni dopustno. Zbiranje komunalnih odpadkov se ne 
locira na strani ob regionalni cesti in se uredi v 
skladu z veljavnim občinskim predpisom o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter na 
način, da se prepreči spiranje in ponikanje 
padavinskih voda v tla.  

e) Prometa ureditev: Dostop oz. dovoz na območje se 
uredi iz regionalne ceste III. reda R3-701 Ruta – 
Pesek – Rogla – Zreče – Zeče preko razširjenega 
že obstoječega cestnega priključka na južnem delu 
predmetnega območja.  

V tem delu se izvedejo glavne manipulacijske površine 
in parkiranje za tovorno vozilo. Druga manipulacija 
oz. povozne površine se izvedejo okoli proizvodne 
hale tudi kot enosmerna dostopna cesta okrog 
predvidenega objekta s širino vozišča 6,0 m za 
severno načrtovano stanovanjsko stavbo 
investitorja.  

Ob njej se uredijo v skladu z pristojnimi predpisi 
parkirna mesta za osebna vozila. Natančno število 
potrebnih parkirnih mest in njihovo pozicioniranje se 
določi v projektni dokumentaciji. 

f) Ureditev komunalne, energetske in ostale GJI: 
• Za potrebe vodooskrbe se izvede do 

obstoječega javnega vodovodnega omrežja, ki 
poteka ob oziroma pod regionalno cesto III. reda 
R3-701 Ruta – Pesek – Rogla – Zreče, 
priključne vodovodne cevovode. Okoli 
industrijske stavbe se izvede krožna vodovodna 
zanka, dimenzije novih cevovodov se uskladijo z 
veljavnim Pravilnikom o tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov. V skladu 
z istim pravilnikom  se zagotovi tudi požarno 
varnost (hidrantno omrežje).  

• Za odvajanje padavinskih in komunalnih 
odpadnih voda se izvedeta ločena sistema. 
Komunalne odpadne vode se odvajajo v 
obstoječo komunalno kanalizacijo oz. fekalni 
vod ob regionalni cesti III. reda R3-701 Pesek-
Rogla-Zeče v vodotesni izvedbi. Padavinske 
vode s streh in nadstrešnic ter vode, ki ne bi bile 
onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se 
speljejo v padavinsko kanalizacijo do 
predvidenih ponikovalnic, ki se locirajo izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin. 
Odvodnjo padavinskih vod s prometnih površin 
se uredil razpršeno. Odvodnjo padavinskih vod 
z manipulativnih površin se uredi preko ustrezno 
dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj (SIST 
EN 858-2), iz katerih se nato vode speljejo v 
padavinsko kanalizacijo. Projektna rešitev 
odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih 
odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnim 
predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter 
predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode. 

• Za napajanje območja oz. načrtovane gradnje z 
električno energijo se zgradi nova 
transformatorska postaja  TP in od nje ustrezni 
nizkonapetostni izvod. 

• Predvidene stavbe se pod pogoji upravljavca 
lahko navežejo tudi na obstoječe vode 
elektronske komunikacije, ki potekajo na 
zahodnem delu območja oz. v regionalni cesti 
III. reda R3-701 Pesek-Rogla-Zeče. 

• Komunalne odpadke je potrebno zbirati, 
deponirati in odvažati v skladu z veljavnim 

predpisom o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče. 
Prostor za zbiranje ni lociran ob regionalni cesti 
in glede na prostorske možnosti se naj vsaj 
delno vizualno zakrije ali ogradi, nadkrije ipd.. 

• Ogrevanje objektov se uredi individualno, z 
ekološko neoporečnimi gorivi (npr. plin, 
geotermalna, solarna in podobne vrste energije). 

g) Pogoji in merila za parcelacijo: Glede na 
funkcionalne zahteve dejavnosti in druge predpise, 
na osnovi katerih se uredijo načrtovane strukture, 
se oblikuje samostojna nova gradbena parcela za 
industrijsko stavbo.  

h) Dopustna odstopanja: so ob upoštevanju ostalih PIP 
pri tlorisnih gabaritih +/- 2,00m, pri višini upravnega 
dela stavbe v prid dodatne etaže ter pri velikosti 
gradbene parcele. Dopustna so tudi odstopanja pri 
ureditvi in priključkih na GJI v skladu s soglasjem - 
pozitivnim mnenjem pristojnih NUP. 

(3) Podrobnejši PIP na PNRP SS 
a) Dopustni objekti: enostanovanjske in 

dvostanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti 
potrebni za realizacijo dopustne gradnje ter 
pomožni objekti izvedeni kot nezahtevni in 
enostavni objekti ob upoštevanju pogojev iz 66. 
člena odloka OPN. 

b) Urbanistično arhitekturno oblikovanje za 
stanovanjsko stavbo: 
• Lega: 
• Severni del predmetnega območja obravnave; 
• Odmik:  
• Stavbe najmanj 4 metre od parcelnih meja in od 

sosednjega objekta najmanj 8 m oz. po potrebi 
manj s soglasjem lastnika sosednje parcele ali 
NUP upravljavca strukture, ki meji na 
obravnavano območje (npr. ceste, gozda ipd.); 
za druge objekte in ureditve veljajo odmiki kot so 
določeni v okviru skupnih PIP v OPN; 

• Velikost: 
• Tloris podolgovat (razmerje stranic najmanj 

1:1,2 ali več) oz. bruto 17 m x 29 m, dopustno je 
dodajanje in odvzemi mase iz prostornine 
stavbe tako, da je minimalno predpisano 
razmerje upoštevano, etažnost max P+1+M. 
Dopustna je izvedba kleti na osnovi geološkega 
mnenja; 

• Izraba: 
• FI max 1,0, FZ max 0,4, min delež zelenih 

površin oz. OBP je min 20%; 
• Oblikovanje:  
• Streha je ali dvokapna z naklonom strešin 30° 

do 45° in smerjo slemena vzporedno z daljšo 
stranico stavbe ali ravna ali enokapna ali 
kombinirana. Na njej je dopustna izvedba 
različnih strešnih odprtin (za okna, vrata, 
balkone, terase ipd.); stožčaste oblike streh niso 
dovoljene; strešna kritina je opečna ali temne 
barve (rjave, zelene, sive ipd.) v primeru 
drugega materiala ali v primeru ravne strehe; 

c) Ureditev odprtih površin – okolice objektov: 
manipulacijske – povozne dvoriščne površine in 
parkirni prostori, v kolikor niso v objektu, se izvedejo 
protiprašno in z ustreznim odvodnjavanjem. Druge 
odprte površine se zasadijo in zatravijo ali uredijo 
kot »gospodinjski vrt« na vzhodni strani stavbe. V 
primeru izvedbe ograje, ta kot žično pletivo na meji 
z regionalno cesto ni dopustna. Površine za 
zbiranje komunalnih odpadkov se uredijo z 
nadstreškom ali kot delno zaprt objekt – »boks«, v 
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skladu z veljavnim občinskim predpisom o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.  

d) Prometa ureditev: Dostop oz. dovoz na gradbeno 
parcelo stanovanjske stavbe se uredi iz gradbene 
parcele industrijske stavbe oz. preko njene interne 
enosmerne krožne ceste, ki se na južnem delu 
preko razširjenega obstoječega priključka navezuje 
na regionalno cesto III. reda R3-701 Ruta – Pesek – 
Rogla – Zreče. Parkiranje se uredi ali v stanovanjski 
stavbi ali v samostojni garaži (prostostoječi ali 
prizidani) ali pod nadstreškom postavljenim na 
dvorišču. Oblikovanje pritlične garaže ali nadstreška 
je ali z enako streho kot jo ima osnovni objekt ali je 
streha ravna.  

e) Ureditev komunalne, energetske in ostale GJI: 
Glede na obstoječe komunalne vode in novo trafo 

postajo ter sočasno ali dopustno zaporedno - fazno 
gradnjo načrtovanih objektov na obravnavanem 
območju, se priključitev stanovanjske stavbe nanje 
izvede v skladu z vsemi pristojnimi predpisi ali 
samostojno ali skupaj za obe novogradnji. V 
poslednji varianti se »notranje« cevovodi oz. 
omrežje ustrezno interno deli. Pod pogoji 
upravljavca je možna navezava tudi na obstoječe 
vode elektronske komunikacije, ki potekajo na 
zahodnem delu območja oz. v regionalni cesti III. 
reda R3-701 Pesek-Rogla-Zeče, komunalni odpadki 
pa se zbirajo, deponirajo in odvažajo v skladu z 
veljavnim predpisom o načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče. 
Ogrevanje se uredi individualno, z ekološko 
neoporečnimi gorivi (npr. plin, geotermalna, solarna 
in podobne vrste energije). 

f) Pogoji in merila za parcelacijo: oblikuje se 
samostojna nova gradbena parcela za stanovanjsko  
stavbo, v okviru katere bodo izpolnjeni pogoji glede 
na načrtovani tlorisni gabarit stavbe za faktor 
zazidanosti, izrabe in delež odprtih bivalnih površin.  

g) Dopustna odstopanja: so ob upoštevanju ostalih PIP 
pri tlorisnih gabaritih +/- 2,00 m, pri višini stavbe +/- 
1,0 m. Odstopanja so dopustna tudi pri velikosti 
gradbene parcele ob upoštevanju drugih PIP in pri 
ureditvi oz. priključkih na GJI v skladu s soglasjem - 
pozitivnim mnenjem pristojnih NUP. 

(4) Faznost izgradnje: načrtovana gradnja se lahko 
izvede ali v celoti v eni fazi ali se po predhodni 
infrastrukturni opremljenosti posamezni objekt izvede 
samostojno.« 
 

7. člen 
Deveta vrstica v tabeli 142. člena se črta, 10. in. 11. 
vrstica postaneta 9. in 10. vrstica. 
 

8. člen 
V prilogi 1: Pregled strokovnih podlag na katerih temeljijo 
rešitve v OPN  se v tretjem stolpcu šeste vrstice doda 
besedilo, ki se glasi: »in stanovanjska stavba.«. V 
četrtem stolpcu šeste vrstice se besedilo spremi tako, da 
se glasi: »Strokovna podlaga za spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Zreče 
na območju UN1/107, št. 108062, januar 2019, ZUM 
d.o.o.«. 
 

9. člen 
V prilogi 3: Pregled MOEUP glede na PNRP, načine 
urejanja in okvirna območja naselij (ON) se v petem 
stolpcu v stosedmi vrstici spremeni besedilo tako, da se 
glasi: »PIP/Strokovna podlaga za spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Zreče 

na območju UN1/107, št. 18062, januar 2019, ZUM 
d.o.o.«. 
 
III. Končna določba 
 

10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3505-0008/2018-61 
Datum: 21.10.2019 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
1122. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
z odpadki v Občini Zreče 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 
76/17), 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) in 72. člena Odloka o 
načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 53/13 in 32/14 – popr.) je 
Občinski svet Občine Zreče na 6. redni seji dne; 16. 10. 
2019 sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI CEN IZVAJANJA OBVEZNIH 

OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI ZREČE 

 
1. člen 

Občinski svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja z odpadki na območju občine Zreče 
za leti 2019 in 2020, št. ELAB-02-ZRE/19-20 z dne 28. 8. 
2019 (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga je izdelal izvajalec 
javnih služb v občini Zreče, podjetje Saubermacher 
Slovenija d.o.o. 
 

2. člen 
Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v občini Zreče za leto 2019, kot jih določa 
Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer: 

a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,16146 EUR/kg, 
od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00226 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,15920 EUR/kg 

b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki 
znaša 0,09267 EUR/kg, od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,09267 EUR/kg 

c. predračunsko ceno Obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,11312 EUR/kg, 
od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,11312 EUR/kg 
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d. predračunsko ceno Odlaganja ostankov obdelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki znaša 
0,09965 EUR/kg, od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,09965 EUR/kg. 

 
3. člen 

Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v občini Zreče za leto 2020, kot jih določa 
Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer: 

a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,15816 EUR/kg, 
od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00218 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,15598 EUR/kg 

b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki 
znaša 0,09212 EUR/kg, od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,09212 EUR/kg 

c. predračunsko ceno Obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,11750 EUR/kg, 
od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,11750 EUR/kg 

d. predračunsko ceno Odlaganja ostankov obdelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki znaša 
0,12167 EUR/kg, od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,12167 EUR/kg. 

 
4. člen 

Predračunske cene iz točke 2 in točke 3 tega sklepa ne 
vsebujejo DDV. 
 

5. člen 
Cene iz točke 2 tega sklepa pričnejo veljati in se 
uporabljati 1. 11. 2019. 
 

6. člen 
Cene iz točke 3 tega sklepa pričnejo veljati in se 
uporabljati 1. 1. 2020. 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3545-0030/2019-4 
Datum: 16. 10. 2019 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
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