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OBČINA BELTINCI  

 
1407. Sklep o določitvi cene programov predšolske 

vzgoje v javnem vzgojno varstvenem  zavodu 
Vrtec Beltinci in o določitvi dodatnih 
ugodnosti za starše  otrok z območja Občine 
Beltinci 

 
Na podlagi 1. odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil  24., 
31. in 37. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 
88/16 in 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), 2. 
odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za 
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05 93/15 in 59/19) ter 19. člena Statuta Občine 
Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19),  je 
Občinski svet Občine Beltinci nam 10. seji dne  
18.12.2019 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V JAVNEM VZGOJNO VARSTVENEM  
ZAVODU VRTEC BELTINCI IN O DOLOČITVI 

DODATNIH UGODNOSTI ZA STARŠE  OTROK Z 
OBMOČJA OBČINE BELTINCI 

 
1. člen 

Ekonomska cena dnevnega programa (6-9 ur) v javnem 
vzgojno varstvenem  zavodu Vrtec Beltinci, za otroka v 
oddelkih 1. starostnega obdobja znaša 534,00 EUR na 
otroka mesečno, za otroka v oddelkih 2. starostnega 
obdobja in v kombiniranih oddelkih pa znaša  ekonomska 
cena  dnevnega programa 377,00 EUR na otroka 
mesečno. 
 
 

2. člen 

Občina Beltinci ekonomsko ceno dnevnega programa 
Vrtca Beltinci staršem iz območja Občine Beltinci 
dodatno subvencionira in sicer: 20,00 EUR/mesec 
ekonomske cene dnevnega programa za otroke 
vključene v oddelke I. starostnega obdobja s tem, da se 
pri tem izvzamejo drugi in nadaljnji otroci staršev v vrtcu, 
katerih sredstva v višini z odločbo centra za socialno delo 
določenega plačila vrtca za starše otrok, zagotavlja 
država. 

3. člen 

Občina Beltinci bo kot ustanoviteljica Vrtca Beltinci 
zagotavljala finančna sredstva izven cene programa za 
zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se 
presegajo predpisani normativi in druge nujne stroške, v 
skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

V skladu z 2. odstavkom 11. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo bo Občina Beltinci v primeru potreb, 
zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno 
oviranih otrok. 
 

4. člen 

Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok 
odsotnosti), ki obiskujejo Vrtec Beltinci, se staršem od 
plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) 
vrednosti živil, te mesečno znašajo 24,00 EUR. 

Popolna oprostitev plačila  dnevnega programa vrtca 
velja za daljšo odsotnost otroka  iz Vrtca Beltinci, za kar 
se šteje neprekinjena odsotnost otroka iz vrtca mesec 
dni, zaradi bolezni, ki jo starši oz. skrbniki otrok 
dokazujejo z zdravniškim potrdilom; to oprostitev plačila 
vrtca Vrtec Beltinci zaračuna v breme proračuna Občine 
Beltinci. 
 

5. člen 

Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in avgustu se 
upošteva obračunavanje plačila programov Vrtca Beltinci, 
kot je to določeno v internem Pravilniku o načinu in 
postopkih obračunavanja oskrbe otrok vključenih v 
vzgojno varstvene programe v Vrtcu Beltinci. Da bi starši 
uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka 
pisno napovedati v anketi vrtca ali vsaj 7 dni pred 
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nastopom odsotnosti. Finančna sredstva za pokrivanje 
stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina 
Beltinci na podlagi izdanih računov Vrtca Beltinci, v 
obračunu se obvezno zniža cena za stroške 
neporabljenih živil. 

Iz Proračuna Občine Beltinci se pod zgoraj navedenimi 
pogoji in na zgoraj  naveden način krijejo stroški za 
dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu tudi za 
otroke iz Občine Beltinci za katere je Občina Beltinci po 
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca , 
čeravno obiskujejo  vrtce izven Občine Beltinci. 
 

6. člen 

Starši oziroma skrbniki otrok z območja Občine Beltinci, 
za katere je Občina Beltinci po veljavni zakonodaji dolžna 
kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega 
v vrtec, lahko uveljavljajo znižanje plačila programov 
vrtca za en plačni razred, če prvič rešujejo stanovanjski 
problem s stanovanjskim kreditom za gradnjo 
stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja. 

Za proučevanje zadev s področja ugotavljanja in 
preverjanja dokazil ter upravičenosti do dodatnih 
ugodnosti pri znižanju plačila vrtca za starše oz. skrbnike 
otrok iz območja občine in podajo mnenj oz. izjav o tem 
centru za socialno delo, ki odloča o znižanem plačilu 
vrtca, se pooblasti občinsko upravo Občine Beltinci. 

V primeru, da nastopijo okoliščine prvega reševanja 
stanovanjskega problema v času veljavnosti izdane 
odločbe pristojnega centra za socialno delo oziroma 
upravičeni vlagatelji  predmetne dodatne ugodnosti ne 
morejo uveljaviti v okviru izdane odločbe pristojnega 
centra za socialno delo, lahko občinska uprava Občine 
Beltinci izjemoma, ob predložitvi ustreznih dokazil, na 
podlagi 28. b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),  z odločbo določi, da 
se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z veljavno 
odločbo pristojnega centra za socialno delo, zniža za en 
plačni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s 
stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše ali 
za nakup stanovanja in o tem obvesti vrtec. Vrtec 
dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem 
in pri izstavitvi zahtevka občini. 

 
7. člen 

Z dnem uveljavitve  tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem 
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci štev. 032-
01/2019-3-16/VII, z dne  28.02.2019 (Uradni list RS, št. 
16/2019), 
 

8. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2020 
dalje. 
 
Številka: 032-2/2019-10-101/VII 
Datum: 18.12.2019 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag , župan 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBČINA BENEDIKT 

 
1408. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine 

Benedikt 

 
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, 
76/16 – odl. US in 30/18) in 15. člena Statuta Občine 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2018) je 
Občinski svet Občine Benedikt na 8. redni seji dne 
18.12.2019 sprejel  
 

PRAVILNIK 
O PROTOKOLARNIH OBVEZNOSTIH OBČINE 

BENEDIKT 

 
I. Uvodne določbe 

 
1. člen 

S tem pravilnikom se določijo protokolarne obveznosti, 
dogodki in pravila ob teh dogodkih, način financiranja teh 
obveznosti ter pravice in dolžnosti občinske uprave pri 
organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov v Občini 
Benedikt.  
 

2. člen 

Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in izvaja 
občinska uprava, ki skrbi za njihovo organizacijsko in 
strokovno tehnično izvedbo. Sredstva za financiranje 
posameznih protokolarnih dejanj iz tega pravilnika se 
zagotavljajo v občinskem proračunu. 
 

3. člen 

Kot protokolarni dogodki se štejejo:  

 uradni in delovni obiski doma in v tujini, 

 sprejemi, ki jih prireja župan,  

 proslave in druge prireditve, katerih organizator je 
občina,  

 pogrebi in žalne slovesnosti, 

 slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, 
pomembnih za občino, 

 druge protokolarne obveznosti.  
 

4. člen 

Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem 
pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan 
za vsak primer posebej.  
 
II. Uradni in delovni obiski 

 
5. člen 

Ob uradnih in delovnih obiskih župan določi sestavo 
svoje delegacije, ki šteje do vključno pet članov in 
sodelujoče na protokolarnih obveznostih, povezanih z 
izvedbo obiskov.  

Ob uradnih obiskih župan priredi svečano kosilo ali 
večerjo.  
 

6. člen 

Protokolarna darila so darila, ki se lahko podarijo ob 
protokolarnih dogodkih. Praviloma so vsebinsko 
povezana z Občino Benedikt. Med protokolarna darila 
sodijo: Zbornik Občine Benedikt, protokolarno vino, 
glineni ali stekleni izdelki z vgraviranim občinskim grbom, 
košara domačih dobrot, ipd.. 

Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi 
občinska uprava.  

Sestavo delegacije uradnih in delovnih obiskov občine 
določi župan. Število članov delegacije šteje največ do 
vključno pet članov.  
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III. Občinske proslave in druge prireditve 

 
7. člen 

Proslave ob državnih in občinskem prazniku, 
tradicionalne in druge prireditve, pomembne za občino, 
organizira občinska uprava sama ali v sodelovanju z 
drugimi organizacijami in društvi.  

Organizator prireditev zagotovi neoviran dostop do 
prireditvenih prostorov za invalide in starejše.  

Zastavi Evropske unije in Republike Slovenije sta z 
zastavo Občine Benedikt stalno izobešeni na vidnem 
mestu sedeža Občine Benedikt.  

V času praznikov se izobesijo zastave še po središču 
Benedikta. Za izobešanje zastav v času praznikov se 
uporabljajo določila zakona, ki ureja zastavo Republike 
Slovenije. 

Županove insignije so zunanji znak funkcije, ki jih 
uporablja in nosi župan pri opravljanju protokolarnih 
dolžnosti ob posebnih svečanostih, kot so: 

 sklepanja zakonskih zvez, 

 govor na osrednji proslavi ob občinskem prazniku, 

 podelitvi nagrad in priznanj, 

 predaji oz. prevzemu mandata, 

 svečane seje občinskega sveta, 

 ipd. 
 

8. člen 

Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine 
občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne 
uspehe ali zasluge, doma ali izven države na področjih 
gospodarstva, kulture, znanosti in raziskav, šolstva, 
športa, zdravstva, humanitarnih dejavnosti, varnosti, 
varstva pred naravnimi nesrečami, gasilstva in drugih 
področjih, pomembnih za posamezne občane ali skupine 
iz Občine Benedikt in za Občino Benedikt.  

Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso 
občani občine, vendar so s svojimi zaslugami pomembno 
vplivali na razvoj občine, prispevali k njeni 
razpoznavnosti in dobrobiti občanov in občine.  

Udeležencem sprejemov iz prvega odstavka tega člena 
se lahko izreče ali podeli pisna zahvala ali priznanje 
Občine Benedikt.  
 

9. člen 

Podpisi listin o medobčinskem sodelovanju, o 
sodelovanju z gospodarskimi družbami, o sodelovanju pri 
projektih, velikega pomena za Občino Benedikt, se 
opravijo na slovesen način.  

Slovesno se lahko opravijo podpisi tudi drugih listin, 
pomembnih za Občino Benedikt. 
  
IV. Druge protokolarne obveznosti občine 

 
10. člen 

Aktivnim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, 
član občinskega sveta), članom nadzornega odbora, 
predsednikom društev in organizacij, predstavnikom 
verske skupnosti, ravnatelju, …občina izkaže pozornost:  

 s čestitko ob rojstnem dnevu, 

 s srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata, 

 z vabilom na občinski praznik ter druge praznike in 
prireditve, ki jih organizira občina. 

 
11. člen 

Aktivnim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, 
član občinskega sveta) ter članom nadzornega odbora, 
ob smrti občina izkaže pozornost:  

 s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom 
župana ali drugega občinskega funkcionarja ob 
grobu, v primeru izražene želje svojcev,  

 z izvedbo žalne seje občinskega sveta ob smrti,  

 z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske 
uprave ob smrti,  

 z odprtjem žalne knjige.  
Nekdanjim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, 

član občinskega sveta) ter članom nadzornega odbora 
občina ob smrti izkaže pozornost:  

 s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom 
župana ali drugega občinskega funkcionarja ob 
grobu, v primeru izražene želje svojcev,  

 z žalno sejo občinskega sveta ob smrti,  

 z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske 
uprave.  

Častnim občanom ob smrti občina izkaže pozornost:  

 z žalno sejo občinskega sveta,  

 s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom 
župana ali drugega občinskega funkcionarja ob 
grobu, v primeru izražene želje svojcev.  

Županu, bivšemu županu in častnim občanom Občine 
Benedikt občina ob smrti izkaže pozornost tudi z 
osmrtnico v časopisu. 

Obvestilo o žalni seji se posreduje takoj, ko je možno. 
Na žalno sejo se obvezno vabi ožje družinske člane 
pokojnega. Na žalni seji ima nagovor župan ali 
podžupan. Na prizorišču žalne seje je žalna fotografija 
pokojnika in cvetlični aranžma. Po dogovoru s svojci se 
lahko izvede krajši kulturni program.  
 

12. člen 

V primeru smrti predsednika društva ali organizacije 
občina izkaže spoštovanje s cvetličnim aranžmajem. 
 

13. člen 

V primeru smrti javnega uslužbenca občinske uprave 
se izkaže spoštovanje:  

 s cvetličnim aranžmajem,  

 z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan 
ali drug javni uslužbenec občinske uprave, v 
primeru izražene želje svojcev,  

 z izobešanjem črne zastave na sedežu občinske 
uprave.  

 
14. člen 

V primeru smrti javnega uslužbenca - upokojenca 
občinske uprave se izkaže spoštovanje:  

 s cvetličnim aranžmajem,  

 z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan 
ali drug javni uslužbenec občinske uprave, v 
primeru izražene želje svojcev. 

 
15. člen 

V primeru smrti ožjega sorodnika občinskega 
funkcionarja in javnega uslužbenca (partner, otrok, starš) 
se izkaže spoštovanje s poklonom aranžmaja s svečami 
v vrednosti do 30,00 EUR.  

V primeru smrti občana občine Benedikt se spoštovanje 
izkaže s poklonom sveče v vrednosti do 10,00 EUR. 
 
V. Končne določbe  

 
16. člen 

Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in 
izvaja občinska uprava, ki skrbi za njihovo vsebinsko, 
organizacijsko in tehnično izvedbo.  

O vseh dogodkih, ki jih ureja ta pravilnik, se sproti 
obvešča javnost in hrani v arhiv.  
 

17. člen 

Za protokolarna pravila in obveznosti, ki niso urejena s 
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tem pravilnikom, se smiselno uporablja Protokol 
Republike Slovenije.  
 

18. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 08001-001/2019-3 
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 mag. Milan Repič, župan 

 

 
 
1409. Sklep o potrditvi cen izvajanja občinskih 

gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
v Občini Benedikt 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 
109/2012 in 76/2017) in 15. člena Statuta Občine 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2018) je 
Občinski svet Občine Benedikt na 8. redni seji dne 
18.12.2019 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

O POTRDITVI CEN IZVAJANJA OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA Z 

ODPADKI 
V OBČINI BENEDIKT 

 
1. 

Občinski svet Občine Benedikt se je seznanil z 
Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta 
Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za leto 2019 in leto 2020, št. ELAB-
UELEN-03/19-20 z dne 24.10.2019 (v nadaljevanju: 
Elaborat), ki ga je izdelal izvajalec javnih služb v občini 
Benedikt, podjetje Saubermacher Slovenija d. o. o. in 
CEROP d.o.o. 
 

2. 

Občinski svet Občine Benedikt potrjuje cene izvajanja 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v občini Benedikt za leto 2020, kot jih 
določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer: 

a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,23034 EUR/kg, 
od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,23034 EUR/kg 

b. predračunsko ceno Zbiranja biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada, ki znaša 0,07937 EUR/kg, od 
tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,07937 EUR/kg 

c. predračunsko ceno Obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,11496 EUR/kg, 
od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,11496 EUR/kg 

d. predračunsko ceno Odlaganja ostankov 
obdelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, ki znaša 0,15115 EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,15115 EUR/kg 
Predračunske cene ne vsebujejo DDV. 
  

3. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
Cene iz cenika se uporabljajo od 1.1.2020.  
 
Številka: 35410-001/2019-29 
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 mag. Milan Repič, župan 

 

 
 
1410. Sklep o določitvi višine najemnine za najem 

poslovnih prostorov za 1 m2 v lasti Občine 
Benedikt za leto 2020 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 24. člena Pravilnika o oddaji 
poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 33/18) in 15. člena Statuta Občine Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/18) je Občinski 
svet Občine Benedikt na svoji 8. redni seji 18. decembra 
2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE NAJEMNINE ZA NAJEM 

POSLOVNIH PROSTOROV ZA 1 M2 
V LASTI OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2020 

 
1. člen 

Za oddajo poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem 
objektu Čolnikov trg 9, 2234 Benedikt se določi cena 
najemnine za 1 m2 za leto 2020 v višini 4,00 EUR za 
izvajanje pridobitne dejavnosti. 
 

2. člen 

Za oddajo poslovnih prostorov v poslovnem objektu 
Čolnikov trg 14, 2234 Benedikt se določi cena najemnine 
za 1 m2 za leto 2020 v višini 7,50 EUR za izvajanje 
pridobitne dejavnosti oziroma druge dejavnosti, ki ni 
zdravstvena dejavnost. 
 

3. člen 

Za oddajo poslovnih prostorov v poslovnem objektu 
Šolska ulica 4, 2234 Benedikt se določi cena najemnine 
za 1 m2 za leto 2020 v višini 4,00 EUR za izvajanje 
pridobitne dejavnosti. 
 

4. člen 

Način plačila najemnine se določi v najemni pogodbi za 
oddajo poslovnih prostorov. 
 

6. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 35280-2/2019-2 
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 mag. Milan Repič, župan 
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1411. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
taksnih obveznosti na območju občine 
Benedikt za leto 2020 

 
Na podlagi 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini 
Benedikt (Uradni list RS, št. 109/07) in 15. člena Statuta 
Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/18) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 8. redni 
seji 18. decembra sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

TAKSNIH OBVEZNOSTI 
NA OBMOČJU OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2020 

 
I. 

Vrednost točke za odmero taksnih obveznosti na 
območju Občine Benedikt za leto 2020 znaša 0,30 €. 
 

II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 42604-9/2019-2 
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 mag. Milan Repič, župan 

 

 
 
1412. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2020 

 
Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 53/2017) in 15. člena Statuta Občine 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2018) je 
Občinski svet Občine Benedikt na 8. redni seji dne 
18.12.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA ZA LETO 2020 

 
I. 

S tem sklepom se določa vrednost točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Benedikt za leto 2020, ki znaša 0,000326 
EUR/m2. 
 

 
 

II. 

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 54/2018). 
 

III. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati 1.1.2020. 
 
Številka: 42202-011/2019-2 
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 mag. Milan Repič, župan 

 

 
OBČINA CIRKULANE 

 
1413. Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 

2020 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 –Odl US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 51/10, 
84/10- Odl US in 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO in 
76/16 – odl.US, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena 
Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na 9. 
redni seji, dne 17.12.2019, sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se za Občino Cirkulane za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine (v nadaljnjem 
besedilu: proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih 
kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 

 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 

      
  Skupina/Podskupina kontov/konto Leto 2020 
      

I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74+78 ) 2.889.946 

  TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 ) 2.108.949 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.962.059 

  700 Davki na dohodek in dobiček 1.808.694 

  703 Davki na premoženje 115.755 

 704 Domači davki na blago in storitve 37.610 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 146.890 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 90.750 

  711 Takse in pristojbine 2.000 
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  712 Globe in druge denarne kazni 4.140 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

  714 Drugi nedavčni prihodki 50.000 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  88.191 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 88.191 

73 PREJETE DONACIJE 150 

 730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 150 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 692.656 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij         611.660 

  741 Prejeta sredstva iz držav.proračuna in sredstev EU           80.996 

II. SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 +45 ) 3.111.871 

40 TEKOČI ODHODKI 942.465 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 251.230 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.505 

  402 Izdatki za blago in storitve 623.770 

 403 Plačila domačih obresti 0 

  409 Rezerve 25.960 

41 TEKOČI TRANSFERI 804.138 

  410 Subvencije 10.000 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 533.705 

  412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 76.240 

  413 Drugi tekoči domači transferi 184.193 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.306.368 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.306.368 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 58.900 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizič. osebam, ki niso pr.upor. 58.900 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) ( I. - II. ) -221.925 

 

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V EUR 

      
  Skupina/Podskupina kontov Leto 2020 
      

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

       0  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0   

  750 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov        0 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 0   

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0   

V. DANA POSIJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      ( 440+441+442-443 ) 0   

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0   

  440 Dana posojila         0   

  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        0 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0   

  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 

0   

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

 

  C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 

      
  Skupina/Podskupina kontov Leto 2020 
      

VII. ZADOLŽEVANJE ( 500 ) 81.130 

50 ZADOLŽEVANJE  81.130 

  500 Domače zadolževanje 81.130 

VIII. ODPLAČILO DOLGA ( 550 ) 34.986 

55 ODPLAČILO DOLGA 34.986 

  550 Odplačilo domačega dolga 34.986 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU ( I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII ) -175.781 

X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII ) 46.144 

XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX ) 221.925 

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 201.741 
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavi na krajevno običajen način, in sicer na 
spletni strani občine: http://www.cirkulane.si./. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. 
 

4. člen 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom 
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih 
prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom 
občinskega sveta določeno drugače. 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo 
izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim 
odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so 
opredeljeni v posebnem delu proračuna. 
 

5. člen 

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 
25.960 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan 
na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 

6. člen 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12), ki se uporabi kot 
investicijski transfer PGD Cirkulane. 

2. Prejeta sredstva za sofinanciranje projektov. 
 

7. člen 

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

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v 
posebnem delu proračuna med posameznimi področji 
porabe. 

O prerazporeditvi pravic porabe med področji 
proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer 
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja 
porabe ne sme presegati 30% obsega področja 
proračunske porabe. 

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki 
so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po 
programski klasifikaciji. 

Med izvrševanjem proračuna občine Cirkulane se lahko 
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na 
kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali 
načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že 
odprte proračunske postavke in v okviru sredstev 
posameznega uporabnika. 

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja 
proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta 
med konti v okviru iste proračunske postavke. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in 
njegovi realizaciji. 
 

8. člen 

Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale 
plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana 
sredstva v proračunu tekočega leta. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem proračunu za leto 2020. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem proračunu za leto 2020.  

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

9. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi 
občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 

Župan lahko spremeni Načrt razvojnih programov za 
projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračun 
oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo prvega 
odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se 
izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega 
programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih 
sredstev. 
 

10. člen 

Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem 
zadolževanju do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja 
prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. 

Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih 
proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe 
odgovorne za finančno poslovanje.  
 

11. člen 

Župan lahko dolžniku do višine 300 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 
77. člena ZJF. 

Obseg sredstev, se v primeru, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži 
in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne šteje. 
 
4. Obseg zadolževanja in poroštev občine  
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12. člen 

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz 
naslova investicij se bo Občina Cirkulane v letu 2020 
zadolžila v višini prejetih povratnih sredstev 81.130 EUR.  

V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna 
podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja 
ustanovitelja. 

Občina v letu 2020 ne bo izdajala poroštev. 
 
5. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Cirkulane v 
letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

14. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-4/2019 
Datum: 17.12.2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

 
 
1414. Sklep o deležu kritja stroškov zaposlitve 

računalnikarja-organizatorja informacijske 
tehnologije v OŠ Cirkulane-Zavrč: 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet 
Občine Cirkulane na svoji 8. redni seji, dne 28. 11. 2019 
sprejel 
 

SKLEP 
O DELEŽU KRITJA STROŠKOV ZAPOSLITVE 

RAČUNALNIKARJA-ORGANIZATORJA 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V OŠ CIRKULANE-

ZAVRČ: 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Cirkulane ugodi prošnji OŠ 
Cirkulane-Zavrč za delež kritja stroškov zaposlitve 
računalnikarja - organizatorja informacijske tehnologije 
(ROID) v OŠ Cirkulane-Zavrč, in sicer se odobri 22% 
stroška plače in povračila stroškov v zvezi z delom 
(prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, regres) 
do vključno do konca šolskega leta 2020/2021.   
 

2. člen 

Ta sklep začne veljati z veljavo Odloka o proračunu 
Občine Cirkulane za leto 2020, Finančnega načrta OŠ 
Cirkulane-Zavrč in se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep  
št. 007-45/2019, z dne 23. 5. 2019. 
 
Številka: 007-79/2019  
Datum: 28. 11. 2019   
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

 
 
 

1415. Soglasje k spremembi cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Cirkulane: 

 
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 
15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet Občine 
Cirkulane na svoji 8. redni seji, dne 28. 11. 2019 podal 

 
SOGLASJE 

K SPREMEMBI CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI 
CIRKULANE: 

 
1. 

Občinski svet Občine Cirkulane potrjuje predloženi 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občinah Spodnjega Podravja z 
dne 21. 10. 2019 in daje izvajalcu javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane, 
soglasje k spremembi cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s 
komunalnimi odpadki, in sicer za: 
 
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

 
1.1.  Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
(vsebuje zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih 
odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno  zbrane odpadne 
embalaže, in mešanih komunalnih odpadkov), ki 
vključuje: 

1.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0017 EUR/kg 
zbranih odpadkov 

1.1.2. Cena storitve:   0,1429 EUR/kg zbranih 
odpadkov 

 
Zbiranje BIOLOŠKIH odpadkov  

1.1.3. Cena javne infrastrukture:  0,0074 EUR/kg 
zbranih odpadkov 

1.1.4. Cena storitve:   0,0746 EUR/kg zbranih 
odpadkov 

 
SKUPNA CENA ZBIRANJE DOLOČENIH VRST + 
BIOLOŠKIH ODPADKOV: 

1.1.3. Cena javne infrastrukture:  0,0023 EUR/kg 
zbranih odpadkov 

1.1.4. Cena storitve:   0,1362 EUR/kg zbranih 
odpadkov 

 
2. Obdelava določenih vrst komunalnih 

odpadkov  
 

2.1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 
vključuje: 

2.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0000 EUR/kg 
obdelanih odpadkov 

2.1.2. Cena storitve:    0,1193 EUR/kg obdelanih 
odpadkov 

 
3. Odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 
3.1. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki vključuje: 

3.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0000 EUR/kg 
odloženih odpadkov 
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3.1.2. Cena storitve:   0,0907 EUR/kg odloženih 
odpadkov 

 
2. 

Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 
01. 01. 2020 dalje. 
 

3. 

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-82/2019 
Datum: 28. 11. 2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

 
 
1416. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi 

enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu 
otroka v Občini Cirkulane 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet 
Občine Cirkulane na svoji 8. redni seji, dne 28. 11. 2019 
sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELITVI 

ENKRATNE DENARNE POMOČI STARŠEM OB 
ROJSTVU OTROKA V OBČINI CIRKULANE 

 
1. člen 

Prvi stavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku 
znaša 200,00 EUR za vsakega rojenega otroka v občini 
Cirkulane.« 
 

2. člen 

Ta sprememba prične veljati od 1. 1. 2020 naprej in se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-81/2019 
Datum: 28. 11. 2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

 
 
1417. Sklep o potrditvi števila in vrst oddelkov ter 

zvišanja normativa otrok v zavodu OŠ 
Cirkulane – Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene 
programov: 

 
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 
40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
55/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odločba US RS, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 
15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet Občine 
Cirkulane na svoji 9. redni seji, dne 17. 12. 2019 sprejel 
 
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI ŠTEVILA IN VRST ODDELKOV TER 
ZVIŠANJA NORMATIVA OTROK V ZAVODU OŠ 

CIRKULANE – ZAVRČ, OE VRTEC CIRKULANE IN 
CENE PROGRAMOV: 

 
1. člen 

Cene programov vrtca Cirkulane znašajo mesečno:  

 za program od 1-2 leta:    490,59 EUR 

 za program od 2-2,99 leta:    490,59 EUR 

 za program od 3-5 leta:     383,57 EUR 

 za program od 4-6 leta:     383,57 EUR. 
 

2. člen 

Občinski svet občine Cirkulane potrdi število in vrste 
oddelkov: 

1. I starostno obdobje – homogena skupina 1-2 let; 12 
otrok +2 otroka - povečanje; 

2. I starostno obdobje – homogena skupina 2-2,99 let; 
12 otrok +2 otroka - povečanje; 

3. II starostno obdobje – heterogena skupina 3-5 let; 
19 otrok +2 otroka -povečanje; 

4. II starostno obdobje – heterogena skupina 4-6 let; 
19 otrok +2 otroka -povečanje; 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati od 1. 1. 2020 dalje in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin in s tem preneha veljati 
sklep št. 007-67/2019 z dne 1. 10. 2019. 
 
Številka: 007-87/2019 
Datum: 17. 12. 2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

 
 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

 
1418. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na 

Koroškem v obdobju januar – marec 2020 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2017, 59/2017) je 
županja Občine Črna na Koroškem na 8. redni seji, dne 
18.12.2019 sprejela 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM V OBDOBJU 
JANUAR – MAREC 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: občina) v 
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem 
besedilu: obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
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o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 s 
spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o  
proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2019, 33/2019 in 
50/2019), v nadaljevanju: odlok o proračunu. 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 

 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, in odlok o proračunu. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se Občina Črna na 
Koroškem ne bo dolgoročno zadolžila.   
 
5. Končna določba 

 
8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2020 dalje. 

Številka: 410-0012/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 

 

 
 
1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

programu opremljanja in podlagah ter merilih 
za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Črna na Koroškem 

 
Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), ob 
upoštevanju Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list 
RS, št. 95/07) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine 
Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
12/2017 in 59/2017) je Občinski svet Občine Črna na 
Koroškem na 8. redni seji dne 18.12.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA IN PODLAGAH TER 
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA OBMOČJE OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM 

 
1.člen 

(1) Spremeni se 7. člen s faktorji dejavnosti, ki se po 
novem glasi: 
Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste 
objektov 
 

Oznaka 
*CC-SI 

Vrsta objekta 
Novi faktor 
dejavnosti 

(K_dejavnosti) 

121 
Gostinske stavbe – razen 
turističnih kmetij 

1,3 

1212 
Druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno namestitev  – 
turistične kmetije 

0,7 

1211 
Gostinske stavbe – Hotelske in 
podobne gostinske stavbe 

1,3 

122 Poslovne in upravne stavbe 1,3 

12301 Trgovske stavbe 1,3 

12303 Bencinski servisi 1,3 

124 Stavbe za promet in stavbe za 1,3 
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izvajanje komunikacij 

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,3 

126 
Stavbe splošnega družbenega 
pomena 

0,7 

1271 Nestanovanjske kmetijske 0,7 

1272 Obredne stavbe 0,7 

1273 
Kulturna dediščina, ki se 
uporablja v druge namene 

0,7 

 
2.člen 

(2) Spremeni se definicija in način določitve površine 
parcele v 2. odstavku 11. člena in sicer se po novem 
glasi: 
»Površina parcele je opredeljena kot stavbišče 
pomnoženo s faktorjem 1,5. Stavbišče je uradni podatek 
zemljiškega katastra in je zemljišče, na katerem je 
zgrajen objekt. Stavbišče je torej površina, ki ga stavba 
pokriva.« 
 

3.člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354-0028/2019 
Datum: 18.12.2019  
 

 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 

 

 
 
1420. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 

 
Na podlagi 245. člena v povezavi z 247. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena 
Statuta občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 12/2017, 59/2017) je Občinski svet 
občine Črna na Koroškem na svoji 8. redni seji dne 
18.12.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče 
parc. št. 965/2 k.o. 908- Javorje, ID znak 908-965/2-0, ID  
1775530, vpisano kot javno dobro. 
 

 

2. člen 

Zemljišče parc. št. 965/2 k.o. 908 - Javorje, ID znak 908-
965/2-0, ID 1775530 v izmeri 1.730 m2, vpisano kot 
javno dobro, postane last Občine Črna na Koroškem, 
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka: 
5883679000, ID za DDV: SI 44743548. 
  

3. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-0029/2019 
Datum: 18.12.2019 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 

 

 
 

OBČINA DIVAČA 

 
1421. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2020 

 
Na podlagi 29.  člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, ŠT. 94/07 – UPB2 in spremembe), 29. 
člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, 
št. 11/2011 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 
9/15, 55/17 in 4/19) je Občinski  svet Občine Divača na 8. 
redni seji, dne 18.12.2019,  sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE DIVAČA ZA LETO 2020 

 
I. Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja občine (v nadaljevanju: proračun).   
 
II. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna  

 
2. člen 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin  
kontov v naslednjih zneskih: 
 

KONTO 
  

OPIS 
Znesek  
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 7.194.803 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 4.610.287 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      3.390.581 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.860.771 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 381.310 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 148.500 

706   DRUGI DAVKI 0 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.219.706 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  864.370 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 4.500 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  24.700 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.100 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 325.037 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 1.084.000 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 52.000 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
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722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 1.032.000 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    1.500.516 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 512.484 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

988.032 

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

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 7.115.896 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.637.485 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 334.230 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 53.083 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.204.999 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.600 

409   REZERVE 36.574 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.374.150 

410   SUBVENCIJE 89.171 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.338.267 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 252.680 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  694.032 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 2.865.137 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.865.137 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 239.124 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 37.900 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 201.224 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 78.906 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

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

440   DANA POSOJILA 0 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

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

0 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 135.698 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 135.698 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 330.651 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  330.651 

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

-116.047 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -194.953 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -78.906 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 116.047 

 
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 konte, 
določene s  kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke 
– konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 
2023, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni 
strani Občine Divača.  
 
III. Izvrševanje proračuna  

 
3. člen 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.  

Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so 
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo 
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu 
predvidena za posamezne namene.   

Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo 
praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma 
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z 
zakonom ali  posebnim aktom občinskega sveta ali 
županje drugače določeno. Pri tem se upošteva 
zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje 
občinskega proračuna. 
 

4. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja.  
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti  je 

odgovoren predsednik oz. predsednica sveta krajevne 
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skupnosti (v nadaljevanju predsednik sveta krajevne 
skupnosti).  
 

5. člen 

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, je 
županja pooblaščena, da odloča o kratkoročni zadolžitvi, 
v višini  do 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna.  

Županja lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so 
razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži 
uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med 
letom niso doseženi v predvideni višini. 

O odločitvi iz prejšnjih odstavkov tega člena,  mora 
županja obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take 
odločitve. V kolikor  proračuna med izvajanjem ukrepov 
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna  ne bo 
mogoče uravnovesiti, mora županja predlagati  rebalans 
proračuna. 
 

6. člen 

Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le 
za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo 
prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, 
ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.  

Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanjem 
obveznosti, katerih vrednost presega 4.000 EUR, 
obvezno pridobiti soglasje županje.  
 

7. člen 

O začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z 
namenom ohranitve njihove realne vrednosti in 
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča 
predstojnik neposrednega uporabnika proračuna.  
 

8. člen 

Namenski prihodki proračuna za leto 2020 so poleg 
prihodkov, določenih v prvem stavku prvega  odstavku 
43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji 
prihodki:  

 prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije 
v zagotavljanje požarne varnosti,  

 komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo 
komunalne infrastrukture,  

 koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva 
okolja in vlaganj v naravne vire 

 donacije in druga namenska sredstva 
sofinanciranja,  

 sredstva krajevnih skupnosti, kot so donacije, 
prihodki od premoženja, sredstva telekomunikacij  
in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O 
namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih 
skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu ZJF odloča 
svet krajevne skupnosti.  

Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi 
prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke 
fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih 
investicij ali drugih projektov ter sredstva donacij EU in 
drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu 
niso bila predvidena. 

Če je po sprejemu proračuna vplačan namenski 
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
finančnega načrta neposrednega uporabnika in 
proračuna. 

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in 
plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih 
oziroma razpoložljivih sredstev.  

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem 
proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v 
naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na 
računih za naloge, za katere so opredeljena. 
 

9. člen 

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so 
izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev. Vsako izplačilo iz proračuna 
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, 
s katero se izkazuje obveznost za plačilo.  

V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je 
to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. 
Proračunski postavki, se lahko spremeni področje 
porabe, če je to potrebno zaradi pravilne uvrstitve. 

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo 
blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj  oddati v skladu 
z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.  
 

10. člen 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna odloča županja. 

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne 
skupnosti. 

Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma sredstev 
iz posamezne postavke proračuna je možna na račun 
ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem 
načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.  

Med izvrševanjem proračuna občine se v okviru 
finančnega načrta neposrednega proračunskega 
uporabnika lahko odpre nov konto, nova proračunska 
postavka, nov podprogram, glavni program in področje 
proračunske porabe  v kolikor ni bilo mogoče predvideti 
izvedbe določene naloge.  

Županja mora o prerazporeditvah šestmesečno 
poročati občinskemu svetu.  
 

11. člen 

Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekti, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi 
občinski svet.  

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz preteklega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po 
uveljavitvi proračuna.    

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.   

Odločitve o potrditvi ali zavrnitvi investicijskih 
dokumentov za projekte, ki so že vključeni v proračun, 
sprejme županja s sklepom. O sprejetih  odločitvah  
županja redno obvešča občinski svet.  

Županja je pooblaščena, da v postopkih priprave 
dokumentacije za potrebe prijav na objavljene razpise za 
sofinanciranje, potrjuje investicijsko dokumentacijo 
oziroma vse potrebne akte.  

Županja lahko projekte, ki so uvrščeni v načrt razvojnih 
programov, vrednostno in poimensko uskladi.   
 

12. člen 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
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investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo 
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov 
za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo 
presegati 40% pravic porabe v sprejetem letnem 
proračunu.   

Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se 
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

Prevzete obveznosti tega člena se načrtujejo v  
finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu 
razvojnih programov. 

Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale 
plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno  vključuje v 
proračun leta, na katerega se nanašajo. 
 

13. člen 

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 
pristojnost proračunskega uporabnika, se mu 
sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za 
kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru 
sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi. 
 

14. člen 

Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom 
razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s 
predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi 
izvajalcev javnih služb. 

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali 
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa 
prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in 
sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za 
posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi 
predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s 
kriteriji, ki jih določi županja. 
 

15. člen 

Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, 
opredeljenih v  finančnem načrtu posameznega 
neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru 
razpoložljivih  prilivov in ob upoštevanju namenskih 
sredstev.  

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski 
organi in občinska uprava, odloča županja v okviru 
letnega načrta razvojnih programov.  

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna 
skupnost, odloča predsednik sveta krajevne skupnosti. 
 

16. člen 

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del 
predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne 
razporedi.  

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče predvideti. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča županja.  

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika. 
 

17. člen 

Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske 
rezerve v posameznem primeru do višine 4.000 EUR 
odloča županja na predlog občinske uprave, nad tem 
zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O 
uporabi sredstev rezerve obvešča županja pismeno 
občinski svet. 
 

18. člen 

Akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejme 
občinski svet na predlog županje, razen v primeru iz 
drugega odstavka tega člena.  

Županja lahko sprejme načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine, katerega posamična vrednost ne 
sme presegati 20.000 EUR in načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem občine, katerega posamična vrednost ne 
sme presegati 10.000 EUR.  

Akti ravnanja s stvarnim premoženjem občine se lahko 
med letom spreminjajo in dopolnjujejo, skladno z veljavno 
zakonodajo.  
 

19. člen 

Občina Divača se lahko zadolži pri državnem proračunu 
do višine 135.698 EUR za sofinanciranje investicij v 
lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega 
pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov 
prebivalcev občine, ki so vključene v načrt razvojnih 
programov Občine Divača. Moratorij na vračilo kredita je 
eno leto. Odplačilna doba kredita je devet let z možnostjo 
predčasnega vračila. 
 

20. člen 

Županja lahko odpiše plačilo dolga do višine 2.500 
EUR v posamičnem primeru, če bi stroški postopka 
izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. Županja 
lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v 
primeru, da je dolg že zastaran ali ga ni mogoče izterjati,  
po predhodnem soglasju Občinskega sveta.  

Kot dolg iz prejšnjega odstavka se ne šteje dolg do 
občine iz naslova obveznih dajatev.  

Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do 
višine 500 EUR, v posamičnem primeru, če bi stroški 
postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. 
Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne 
glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaral ali ga 
ni mogoče izterjati.  
 
IV. Prehodne in končne določbe  

 
21. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 
2021 če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.  
 

22. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi  v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01.01.2020 dalje.   
 
Številka: 032-0020/2019-03 
Datum: 18.12.2019    
 

 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 
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OBČINA DORNAVA 

 
1422. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 

2020 

 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/2000, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. 
člena statuta Občine Dornava ( Uradno glasilo 
Slovenskih občin, št. 30/14),  je Občinski svet Občine 
Dornava na 8. redni seji, dne  19.12.2019,  sprejel  
 

ODLOK 
 O PRORAČUNU 

OBČINE DORNAVA ZA LETO 2020 

 

1. Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se za Občino Dornava za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnem besedilu:proračun)  
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna  

 
2. člen 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.  
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
 
 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina /Podskupina kontov Proračun leta 2020 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,327.768 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)   2,119.403 

70 DAVČNI PRIHODKI 1,915.903 

700 Davki na dohodek in dobiček 1,709.903 

703 Davki na premoženje 178.000 

704 Domači davki na blago in storitve 28.000 

706 Drugi davki - 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 203.500 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 76.200 

711 Takse in pristojbine 2.300 

712 Denarne kazni 4.300 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev - 

714 Drugi nedavčni prihodki 120.700 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9.329 

721 Prihodki od prodaje zalog - 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega prem. 40.671 

73 PREJETE DONACIJE  

730 Prejete donacije iz domačih virov - 

731 Prejete donacije iz tujine - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 158.365 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 158.365 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  

 Proračuna Evropske unije  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,263.508 

40 TEKOČI ODHODKI 850.513 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 150.160 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.790 

402 Izdatki za blago in storitve 663.439 

403 Plačila domačih obresti 11.124 

409 Rezerve 2.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 897.257 

410 Subvencije - 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 588.663 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 96.838 

413 Drugi tekoči domači transferi 211.756 

414  Tekoči transferi v tujino - 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 515.738 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     515.738 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI       

431 Investicijski transferi -  

432 Investicijski transferi javnim zavodom       

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.)       64.260 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  NALOŽB  
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

750 Prejeta vračila danih posojil  

751 Prodaja kapitalskih deležev  

752 Kupnine iz naslova privatizacije  

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

440 Dana posojila  

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 

 

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

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII ZADOLŽEVANJE (500)    48.983 

50 ZADOLŽEVANJE    48.983 

500 Domače zadolževanje    48.983 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  137.170 

55 ODPLAČILA DOLGA  137.170 

550 Odplačila domačega dolga  137.170 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -    23.927 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -    88.187 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.) -    64.260 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  

9009 Splošni sklad za drugo      23.927 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabni- 
kov, ki  so razdeljeni na naslednje programske dele: 

področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane 

s programsko  
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 

Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s  

predpisanim kontnim načrtom.  
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-

podskupin kontov  
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 

in se objavita na  
spletni strani Občine Dornava. 

 
3. Postopki  izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom 
enakomerno med vse 

uporabnike v okviru doseženih prihodkov.  
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo 

izvrševati svoje naloge 
v mejah sredstev in za namene, ki so jim odobrena z 

občinskim proračunom. 
 

4. člen 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/63 in 87/01). 
 

5. člen 

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med 
proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna. 
Ne glede na prejšnjo določbo ni možna prerazporeditev 
strogo namenskih sredstev. 

Župan polletno in konec leta poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2020 in o njegovi 
realizaciji.  
 

 

6. člen 

Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale 
plačilo v naslednjih 

letih, če so za ta namen že planirana sredstva v 
proračunu tekočega leta.  

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme 
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.  

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.  

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami.  
 

7. člen 

Proračunska rezerva za leto 2020 je oblikovana v višini 
5.000,00 EUR. 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem 
pisno obvešča občinski svet.  
 

8. člen 

Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, 
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve. 
 

9. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je 
odredbodajalec  
za sredstva proračuna.  
 
4. Obseg zadolževanja 

 
10. člen 

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz 
naslova investicij se  Občina Dornava lahko zadolži  v 
skladu z Zakonom o financiranju občin. 
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Pogodbe o najetju posojila sklene župan Občine 
Dornava. 

V skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko javna 
podjetja in javni 

Zavodi zadolžujejo le s soglasjem ustanovitelja. Dana 
soglasja štejejo v obseg zadolževanja občine.  
 
5. Prehodne in končne določbe 

 
11. člen 

V obdobju začasnega financiranja občine Dornava v letu 
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana. 
 

12. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 410-46/2019 
Datum. 19.12.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 

 
 

OBČINA GORNJI GRAD 

 
1423. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 

Zgornje Savinjske doline 

 
Na podlagi 29., 49. a, 49. b člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - 
odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 
- ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-
D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.) je: Občinski svet  
občine Gornji Grad na podlagi 9. člena Odloka  o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
21/19) in 16. člena Statuta občine Gornji Grad (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 08/16)  na 1. dopisni seji, 
dne, 12.12.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

 
1. Temeljne določbe 

 
1. člen 

S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, 
določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, 
organizacija dela, zagotavljanje sredstev in drugih 
pogojev za njeno delo.  

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne 
uprave in v medsebojnih razmerjih.  

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 

2. člen 

Skupna občinska uprava Zgornje Savinjske doline  (v 
nadaljevanju: SOU ZSD) opravlja upravne, strokovne in 
pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic 

in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer s 
področja proračunskega računovodstva, za naslednje 
občine ustanoviteljice: 

 Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji 
Grad, 

 Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 
Savinji, 

 Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, 

 Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 

 Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji,  

 Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava. 
 

3. člen 

Sedež SOU ZSD je v Občini Mozirje, Šmihelska cesta 
2, 3330 Mozirje. SOU ZSD ima lahko prostore tudi na 
dislociranih enotah. 

SOU ZSD uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
robu omejuje žig krožnica. Na sredini kroga je umeščen 
napis »SOU ZSD«, znotraj krožnice pa napis zgoraj: 
»Skupna občinska uprava« in napis spodaj: »Zgornje 
savinjske doline«.   
 

4. člen 

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema 
sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za 
kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic. 

Župani občin ustanoviteljic dajejo soglasje k 
imenovanju in razreševanju vodje SOU ZSD, sprejmejo 
program dela, nadzorujejo delo SOU ZSD ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja 
in delovanja SOU ZSD. 
 
2. Naloge in organizacija dela 

 
5. člen 

Naloge opravlja SOU ZSD v skladu z veljavnimi 
predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic. 

SOU ZSD lahko ustanovi notranje organizacijske enote, 
ki so sestavni del SOU ZSD. 
 

6. člen 

Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske 
pristojnosti nastopa SOU ZSD kot organ tiste občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada. 

SOU ZSD mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave 
občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost 
zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo. 

O morebitni izločitvi vodje SOU ZSD iz postopkov 
odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj 
v postopkih iz pristojnosti SOU ZSD odloča direktor 
občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.  

O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU ZSD iz 
postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma 
opravljanje dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU ZSD 
odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno 
pristojnost zadeva spada.  

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom 
zaposlenega v SOU ZSD, odgovarjajo občine 
ustanoviteljice solidarno. 

Javni uslužbenec v SOU ZSD je odškodninsko 
odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali 
v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za 
škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno 
povzroči javni uslužbenec v SOU ZSD tretji osebi, so 
nasproti tej osebi odškodninsko solidarno odgovorne 
občine ustanoviteljice, v imenu katerih je bilo delo 
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opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, 
preračunanem v skladu z letnim programom dela in 
finančnim načrtom občin ustanoviteljic.  
 

7. člen 

SOU ZSD vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o 
javnih uslužbencih.  

Vodja SOU ZSD ima status uradnika na položaju. 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in 
odgovornosti vodje SOU ZSD se opredelijo v dogovoru o 
medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu 
o sistemizaciji delovnih mest. 

SOU ZSD vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan 
sedežne občine ustanoviteljice, s soglasjem županov 
občin ustanoviteljic. 

Vodja posamezne organizacijske enote ima status 
javnega uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega 
mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje 
organizacijske enote SOU ZSD se opredelijo v aktu o 
sistemizaciji delovnih mest. 

Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne 
naloge opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev 
oz. premestitev.  

 
8. člen 

Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU ZSD, sklenejo 
delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. 
Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne 
naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo 
v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan 
sedežne občine ustanoviteljice glede na dejanske 
potrebe občin ustanoviteljic, na predlog vodje SOU ZSD. 

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic, oziroma vodja SOU ZSD na podlagi 
njihovega pisnega pooblastila. 
 
3. Sredstva za delo 

 
9. člen 

Sredstva za delo in druge materialne pogoje 
zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila 
prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev občin ustanoviteljic. 

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.  

Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice 
za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi 
kadrovskega načrta, v finančnem načrtu in letnem 
programu dela, ki vsebuje delitev stroškov po 
posameznih nalogah in posameznih občinah 
ustanoviteljicah.  

Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU 
ZSD se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma 
povečanja delovnih področij, obsega dela posameznih 
občin ustanoviteljic, morebitnega izstopa občine 
ustanoviteljice iz SOU ZSD in morebitnega vstopa nove 
občine ustanoviteljice v SOU ZSD. 
 

10. člen 

SOU ZSD je neposredni uporabnik proračuna sedežne 
občine ustanoviteljice.  

Finančni načrt SOU ZSD je sestavni del proračuna 
sedežne občine ustanoviteljice.  

Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
delovanje SOU ZSD v finančnih načrtih svojih občinskih 
uprav na posebni proračunski postavki.  

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU 
ZSD je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba. 
 
4. Medsebojne pravice in obveznosti občin 

ustanoviteljic 

 
11. člen 

V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, 
se opredeli, za katero občino ustanoviteljico se opravljajo 
naloge v SOU ZSD, določijo naloge delovnega področja 
ter način izvrševanja pravic in obveznosti med občinami 
in v razmerju do SOU ZSD. 
 

12. člen 

Občine ustanoviteljice SOU ZSD morajo soglašati v 
primerih:  

 pristopa nove občine,  

 zmanjšanja ali povečanja obsega delovnega 
področja in 

 sprememb v obsegu dela posameznih občin 
ustanoviteljic v SOU ZSD. 

Odobritev pristopa nove občine v SOU ZSD je odvisna 
od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU ZSD.  
SOU ZSD preneha s sporazumno odločitvijo občin 
ustanoviteljic. 

 
13. člen 

V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop 
iz SOU ZSD, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji 
SOU ZSD najmanj 6 mesecev pred iztekom 
proračunskega leta.  

Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna 
zagotavljati sredstva za delovanje SOU ZSD v ustreznem 
deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka 
proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu 
skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem 
deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev. 

 Vodja SOU ZSD opravi preračun potrebnih sredstev za 
delo SOU ZSD.  

Če posamezna  občina ustanoviteljica izstopi in če se 
druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število 
javnih uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, občina 
ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti 
pravic do javnih uslužbencev.  

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale 
občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, se lahko 
preostale občine ustanoviteljice dogovorijo, da se javni 
uslužbenci v SOU ZSD prevzamejo takoj in ne šele po 
poteku proračunskega leta. V primeru takšnega pisnega 
dogovora je občina ustanoviteljica, ki izstopa skladno s 
prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse 
obveznosti do tistega roka, ki ga določijo preostale 
občine ustanoviteljice. 

V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU ZSD 
presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se 
izvedejo postopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, 
in sicer posamezna občina ustanoviteljica zagotovi 
pravice javnih uslužbencev v SOU ZSD v deležu, ki velja 
glede na vključenost posamezne občine ustanoviteljice v 
trenutku, ko javni uslužbenec v SOU ZSD velja za 
presežnega.  

Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse 
obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim 
odstavkom tega člena, oziroma, ko poravna vse 
obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga preostale občine 
ustanoviteljice določijo v dogovoru iz petega odstavka 
tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih 
javnih uslužbencev v SOU ZSD. 
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Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za 
posledico spremembo odloka. 
 
5. Končne določbe 

 
14. člen 

SOU ZSD začne z delom, ko najmanj dve občini 
ustanoviteljici skleneta dogovor s sedežno občino 
ustanoviteljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in 
posamičnimi pravnimi akti sedežne občine 
ustanoviteljice. 

SOU ZSD prevzame javne uslužbence, zaposlene v 
občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni 
na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, 
najkasneje do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne 
občinske uprave na posameznih delovnih področjih. 

Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo 
uskladiti s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega odloka.  
 

15. člen 

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po 
objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
 
Številka: 03203-1/2018-2019-2 
Datum:: 12.12.2019  
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 

 
 
1424. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v 
letu 2020 v Občini Gornji Grad 

 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 8/2016) in drugega odstavka 
11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št.: 57/2017, 37/2018), župan Občine Gornji Grad 
sprejme 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA NADOMESTILO ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
V LETU 2020 V OBČINI GORNJI GRAD 

 
1. člen 

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju občine Gornji Grad se uskladi z 
indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje IX 19/IX 
18 in za leto 2020 znaša 0,00216 €/m2 za zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča. 
 

2. člen 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se 
uporablja za leto 2020. 
 
Številka:  422-26/2019 
Datum:  16.12.2019 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 

 
 

OBČINA KRIŽEVCI 

 
1425. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Križevci v obdobju januar-marec 2020 

 
Na podlagi 32. 33. člena Zakona o  javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr.,101/13, 
55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) ter 29. člena 
Statuta občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin 
št.11/18) je župan dne 23.12.2019  sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KRIŽEVCI V 

OBDOBJU JANUAR-MAREC 2020 

 
I. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Križevci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2020 (v nadaljevanju besedila:obdobje začasnega 
financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Križevci za leto  2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 12/19, 22/19 in 56/19) 
 
II. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 
 

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 759.884 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 685.782 

70 DAVČNI PRIHODKI 589.969 

700 Davki na dohodek in dobiček 509.964 

703 Davki na premoženje 69.588 

704 Domači davki na blago in storitve 8.978 

706 Drugi davki 1.439 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 95.814 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 80.376 

711 Takse in pristojbine 849 

712 Globe in druge denarne kazni 1.221 
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.194 

714 Drugi nedavčni prihodki 12.174 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.229 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.229 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 72.872 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 72.872 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 396.393 

40 TEKOČI ODHODKI 121.717 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 29.191 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.890 

402 Izdatki za blago in storitve 87.152 

403 Plačila domačih obresti 484 

409 Rezerve 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 243.261 

410 Subvencije 32.832 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 169.254 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.007 

413 Drugi tekoči domači transferi 38.168 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 28.055 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 28.055 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.360 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 3.360 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 363.491 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 

0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

0 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 14.994 

55 ODPLAČILA DOLGA 14.994 

550 Odplačila domačega dolga 14.994 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 348.497 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -14.994 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -363.491 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 671.214 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. Členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 
 
 
 

4. člen 
(posebni del  proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk-podkontov in so priloga k 
temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
 
III. Izvrševanje začasnega financiranja 
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5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike  Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna. 
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 

7. člen 
(vključevanje v obdobju začasnega financiranja 

plačanih obveznosti v proračun) 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta. 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2020 dalje. 
 
Številka:4100-0002/2019-19 
Datum:23.12.2019 
 

 Občina Križevci 
 mag. Branko Belec, župan 

 

 
 

OBČINA LJUTOMER 

 
1426. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Ljutomer v obdobju januar – marec 2020 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/11 –UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-
ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta 
Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 
11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) je županja Občine 
Ljutomer sprejela  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE LJUTOMER V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Ljutomer (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine 
Ljutomer za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je 
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/11 –UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-
ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) - v nadaljevanju: 
Zakon o javnih financah) in Odlokom o proračunu Občine 
Ljutomer za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 
št. 24/2019). 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 

 
3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov/Konto         Začasno financiranje: januar-marec 2020  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.092.776 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.037.059 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.863.398 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.779.483 

703 Davki na premoženje 45.522 

704 Domači davki na blago in storitve 38.072 

706 Drugi davki in prispevki 321 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 173.661 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 84.806 

711 Takse in pristojbine 2.932 

712 Globe in druge denarne kazni 2.771 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.950 

714 Drugi nedavčni prihodki 56.202 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.826 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 3.826 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 47.541 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 47.541 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ 4.350 
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 DRUGIH DRŽAV 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 4.350 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.952.571 

40 TEKOČI ODHODKI 781.360 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 199.308 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.798 

402 Izdatki za blago in storitve 504.104 

403 Plačila domačih obresti 9.150 

409 Rezerve 35.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 848.333 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 642.229 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.111 

413 Drugi tekoči domači transferi 188.993 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 275.364 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 275.364 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 47.514 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 45.045 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.469 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) 140.205 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Skupina/Podskupina kontov/Konto         Začasno financiranje: januar-marec 2020  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

0 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

Skupina/Podskupina kontov/Konto         Začasno financiranje: januar-marec 2020  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 176.560 

55 ODPLAČILA DOLGA 176.560 

550 Odplačila domačega dolga 176.560 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -36.355 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -176.560 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -140.205 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 362.980 

9009 Splošni sklad za drugo 362.980 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o 
javnih financah oziroma odlokom o proračunu, če niso 
načrtovani v začasnem financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu. Objavijo se na spletni strani občine.   
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih 
financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o 
proračunu Občine Ljutomer za leto 2019. 
 

 

6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena 
Zakona o javnih financah. 
 
4. Končna določba 
 

7. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2020 dalje. 
 
Številka: 410-9/2019-20-1 
Datum:    23. 12. 2019 
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 Občina Ljutomer 
 mag. Olga Karba, županja 

 

 
 

OBČINA MAKOLE 

 
1427. Sklep o začasnem financiranju Občine Makole 

v obdobju januar - marec 2020 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 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 in 80/16 – ZIPRS1718) in 98. 
člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016), je Župan Občine 
Makole, dne 19.12.2019, sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MAKOLE 

V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2020 

 

 
1. člen 

S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Makole (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja). 
  

2. člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – UPB, 14/13 - 
popr., 110/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu 
Občine Makole za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 8/2019); v nadaljevanju: odlok o proračunu). 
  

3. člen 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 

 

Konto   O P I S 

ZF januar-
marec 2020 

(v EUR) 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

  I. S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 444.499 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 418.577 

70   DAVČNI PRIHODKI 390.361 

700   Davki na dohodek in dobiček 366.548 

703   Davki na premoženje 13.573 

704   Domači davki na blago in storitve 10.006 

706  Drugi davki in prispevki 237 

71   NEDAVČNI PRIHODKI 28.213 

710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 18.559 

711  Takse in pristojbine 329 

712  Globe in druge denarne kazni 1.082 

714   Drugi nedavčni prihodki 8.243 

74   TRANSFERNI PRIHODKI 25.921 

740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 25.921 

  II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 462.070 

40   TEKOČI ODHODKI  199.944 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 36.170 

401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.015 

402   Izdatki za blago in storitve 150.148 

403  Plačila domačih obresti 1.729 

409  Rezerve 5.882 

41   TEKOČI TRANSFERI  187.086 

410  Subvencije 5.073 

411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 123.201 

412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.025 

413   Drugi tekoči domači transferi 52.787 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  67.345 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 67.345 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  7.694 

431  Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.928 

432  Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.767 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.) -17.571 

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

750   Prejeta vračila danih posojil 0 

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

440   Dana posojila 0 

441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 

500   Domače zadolževanje 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 28.664 

550   Odplačila domačega dolga 28.664 

  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -46.235 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -28.664 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 17.571 

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA 120.000 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so 
bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu leta 
2019 in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že 
sklenjenih pogodbah. 

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih 
prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih 
občine iz preteklega leta. 
  

4. člen 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
  

5. člen 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
  

6. člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta,določenega v posebnem delu 
proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
  

7. člen 

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko 
likvidnostno zadolži.  
 

8. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2020 dalje. 
  

Številka: 030-191/2019-1 
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 

 
 

OBČINA MARKOVCI 

 
1428. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 

2020 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 
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-UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr., 101/13 
in 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) in v 
skladu s 16. členom Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 47/17) ter 90. in 91. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 47/17) je Občinski svet 
Občine Markovci na 7. seji,  dne 18. 12. 2019, sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se za Občino Markovci za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

2. člen 

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

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 KONTO I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74) 4.845.489,34 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.543.521,76 

70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.768.252,00 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.416.242,00 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 331.910,00 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 20.100,00 

706   DRUGI DAVKI 0,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.775.269,76 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.674.019,76 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 3.900,00 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 1.350,00 
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714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 96.000,00 

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 0,00 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV 0,00 

74   TRANSFERNI PRIHODKI     301.967,58 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 301.967,58 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU 0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 6.184.245,77 

40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 1.533.242,54 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 285.658,99 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 55.650,00 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.091.933,55 

409   REZERVE 100.000,00 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.932.649,52 

410   SUBVENCIJE 270.000,00 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.085.117,00 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 245.312,76 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  332.219,76 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 2.521.214,71 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.521.214,71 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  197.139,00 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU 182.100,00 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 15.039,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1.338.756,43 

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 

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

440   DANA POSOJILA   

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 

  

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - 
V.) 0,00 

C.    RAČUN    FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500)   

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE   

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 

  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  

-1.338.756,43 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE 0 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)  1.338.756,43 

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.338.756,43 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – 

UPB1, 9711, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporabijo za 
namene, določene v tem zakonu. 

 
4. člen 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov 
neposrednega uporabnika župan odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna: 

 samostojno brez občinskega sveta odloča o 
prerazporeditvah v okviru istega podprograma, pri 
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 15 % 
podprograma, 

 med podprogrami v okviru glavnega programa, pri 
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 10 % 
podprograma in  

 med glavnimi programi, pri čemer skupno 
povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega 
programa ne sme presegati 5 % glavnega 
programa. 
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Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob 
koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi 
realizaciji. 
 

5. člen 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.  

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2021 30 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide ali lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

6. člen 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20% 
izhodiščne vrednosti. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za 20% ali več in katerih veljavna vrednost in 
vrednost po predvideni spremembi posameznega 
projekta presega 30.000 €, mora predhodno potrditi 
občinski svet. 

 
7. člen 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 
50.000,00 EUR.  

Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 1,5 
% prejemkov proračuna. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 

8. člen 

Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za 
proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu, se v proračunu 
oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije v 
višini 50.000,00 EUR. O uporabi splošne proračunske 
rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.  

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 
% prihodkov proračuna. 
 

4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja občine  

 
9. člen 

O pridobitvi neodplačnega premičnega in 
nepremičnega premoženja občine odloča župan. Župan 
odloča o odtujitvi premičnega premoženja do višine 1.000 
EUR, vendar skupni letni znesek ne sme preseči 5.000 
EUR.  

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku do višine 500 
EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

Občina se za proračun leta 2020 za kritje presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja ne zadolži.  

Občina v letu 2020 ne daje poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Markovci.  
 

11. člen 

V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna 
podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja 
ustanovitelja.  
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
12. člen 

V primeru, da bo v letu 2021 potrebno začasno 
financiranje, se uporabljajo določila tega odloka in sklep 
o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0107/2019 
Datum: 18. 12. 2019 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 

 
 
1429. Odlok o pokopališkem redu v Občini Markovci 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-
ZSPDSLS-1 in 30/18; ZLS),  4. člena Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/16), 3. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 
15/17 – odl. US in 27/17 – Zpro) in 16. člena Statuta 
Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
47/17) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 7. redni 
seji, dne 18. 12. 2019, sprejel 
 

ODLOK 
O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI MARKOVCI 

 
1  Splošne določbe 
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1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Markovci (v nadaljevanju: 
občina) določa:  

 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe; 

 način izvajanja pogrebne slovesnosti; 

 osnovni obseg pogreba; 

 način in čas pokopa; 

 način pokopa, če je plačnik občina; 

 možnost pokopa zunaj pokopališča; 

 obratovanje mrliške vežice; 

 obseg prve ureditve groba; 

 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; 

 način oddaje grobov v najem; 

 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev 
spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter 
vsak drug poseg v prostor na pokopališču; 

 zvrsti grobov; 

 okvirni tehnični normativi za grobove; 

 mirovalno dobo za grobove; 

 enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških 
objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture; 

 razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede 
na enojni grob; 

 druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti 
ter uporabnikov. 

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

2. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska 
javna služba. Za izvajanje 24. urne dežurne službe 
občina podeli koncesijo po postopku in na način kot je to 
določeno s koncesijskim aktom. 
(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja 
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na 
pokojniku. 
(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega 
naslednje storitve: 

 prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna 
dežurna služba; 

 pripravo pokojnika; 

 upepelitev pokojnika; 

 pripravo in izvedbo pogreba. 
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje 
pokopališč in jo zagotavlja občina. 
  

3. člen 
(upravljavec pokopališč) 

(1) Na območju občine se nahaja pokopališče Markovci. 
(2) Upravljavec pokopališča je Občina Markovci. 
(3) Upravljanje pokopališča obsega zagotavljanje 
urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in 
investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, 
vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na 
območju pokopališč. 
(4) Občina lahko za izvajanje določenih nalog v zvezi z 
upravljanjem pokopališča izbere izvajalca pogrebne 
dejavnosti v skladu s predpisi o javnem naročanju. 
 

4. člen 
(splošna ureditev pokopališča) 

(1) Pokopališče mora biti primerno ograjeno. 
(2) Upravljavec mora na pokopališču zagotoviti dovolj 
urejenih prostorov za odlaganje odpadkov, ustrezno 

mrežo za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov, 
lahko pa zagotovi tudi ozvočenje in osvetlitev. 
(3) Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami 
urejati in vzdrževati kot dober gospodar. 
(4) Upravljavec je dolžan iz naslova grobnin zagotoviti 
redno tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih 
objektov in naprav ter druge pokopališče infrastrukture, 
skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, 
odvoz odpadkov, porabo vode, elektrike, nadzorno 
službo, storitve informacijske pisarne in druga 
vzdrževalna dela, predvsem pa urejenih prostorov za 
odpadke, vodovodnih naprav in ograj na območju 
pokopališča, tako da je omogočena njihova nemotena 
uporaba v skladu z letnimi plani urejanja in vzdrževanja 
pokopališča, ki jih sprejme  občina. 
 

5. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je 
določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na 
njegovi podlagi.  
 

6. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in 
pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki 
niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo 
republiški in občinski predpisi s področja izvajanja 
pogrebne in pokopališke dejavnosti.  
 
2 Pogrebna slovesnost 

 
7. člen 

(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred 
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.  
(2) Potek pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita 
upravljavec in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec 
pogrebne dejavnosti. 
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s 
pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. 
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in 
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba. 
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem 
pokopališkim redom. 
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi 
predstavniki verskih skupnosti, društev, ob pokopu 
njihovih stanovskih pripadnikov pa tudi vojska in policija. 
 
3 Pogreb 

 
8. člen 

(osnovni obseg pogreba) 

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo 
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, 
vključno s pogrebno opremo. 
 
3.1 Prijava pokopa 

 
9. člen 

(prijava pokopa) 

(1) Pokop prijavi naročnik upravljavcu pokopališča 
oziroma izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral 
naročnik pogreba ali občina.  
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma 
izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda 
pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, 
ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena. 
 
3.2 Priprava pokojnika 
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10. člen 
(priprava pokojnika) 

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred 
upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne 
dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost. 
 
3.3 Minimalna pogrebna slovesnost 

 
11. člen 

(minimalna pogrebna slovesnost) 

Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali 
prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma 
upepeljevalnice do mesta pokopa. 
 
3.4 Pokop 

 
12. člen 
(pokop) 

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev 
posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov 
pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela na 
pokopališču, v skladu z voljo pokojnika in na način, 
določen s tem odlokom. 
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča 
pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih 
predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. 
(3) Pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih 
skupnosti na območju občine se lahko opravi po 
predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine. 
 
4 Način in čas pokopa 

 
13. člen 

(način pokopa) 

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste 
pokopov: 

 pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in 
pokoplje v grob, 

 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
shranijo v žaro in pokopljejo v grob, 

 raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem 
prostoru na pokopališču.  

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi 
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno. 
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec 
pokopališča in naročnik pogreba in izbrani izvajalec 
pogrebne dejavnosti. 
(4) Vsakemu pokojniku mora biti zagotovljen dostojen 
pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo naročnika 
pogreba. 
(5) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z določili tega 
odloka in dogovora med naročnikom pogreba in o načinu 
priprave in vodenja pogrebne slovesnosti. 
(6) Pogrebna slovesnost ima lahko značilnosti obreda 
posamezne verske skupnosti. V takem primeru se pri 
pogrebni slovesnosti opravi tudi verski obred. 
(7) Pri javni pogrebni slovesnosti je lahko prisoten 
vsakdo, ki se obnaša kraju in času primerno. 
(8) Naročnik pogreba lahko pri načinu poslovitve izbira: 

a.) verski pokop 
b.) civilni pokop 
c.) tihi pokop (pogreb v družinskem krogu), 
d.) anonimni pokop. 

(9) Izvajalec pogreba mora uro pogreba javno objaviti 
tako, da ob položitvi pokojnika v mrliško vežo izobesi 
obvestilo pred mrliško vežo. 
(10) Izvajalec pogreba, v kolikor se tako dogovori z 
naročnikom pogreba, v mrliški veži, v kateri pokojnik leži, 
postavi pult z žalno knjigo.  
 

a) Verski pokop 
 
Verski pokop z mašo 

 
(11) Pogrebna slovesnost se opravi v mrliški vežici. Če je 
takšna želja, se lahko 10 min. pred pogrebom moli. 
(12) Nekaj minut pred pogrebom se opravi iznos žalnega 
cvetja, razporeditev zastavonoše s slovensko zastavo, ki 
ima pripet žalni trak in razporeditev ostalih praporščakov. 
(13) Slovesnost se prične z dvigom krste z pokojnikom ali 
žare z mrliškega odra. Sočasno  zapoje zbor. Krsto oz. 
žaro se prenese na mrliški voz oz. mizico pred oltar v 
mrliški vežici. Sledi prihod duhovnika in ministrantov ter 
pričetek maše. Po končani maši sledijo govori in nato 
pogrebni sprevod.  
(14) Pogrebni sprevod se odvija iz mrliške vežice do 
groba na pokopališču. 
(15) Vrstni red v sprevodu:  

 Državna zastava z žalnim trakom ali črna zastava, 
če je umrli tuj državljan, 

 Prapori, 

 Godba (če je), 

 Pevci, 

 Pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci ipd., 
če so), 

 Nosilci vencev in pokojnikovih odlikovanj in priznanj 
(če so), 

 Moški udeleženci, 

 Duhovnik in ministranti, 

 Verski simboli (križ/znamenje, svetilke), 

 Krsta oz. žara, 

 Svojci pokojnika – sorodstvo, 

 Ženske. 
(16) Ob grobu se udeleženci pogrebne slovesnosti 
razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci 
umrlega, duhovnik, govornik, nosilci odlikovanj in 
priznanj, državna zastava ter prapori. 
(17) Pri grobu najprej zapojejo pevci, nato duhovnik z 
molitvijo izroča pokojnika zemlji, sledi spust krste oz. 
žare. Po minuti molka zaigra žalostinka, nato pozdrav z 
državno zastavo in prapori. Sledi verski obred. Na koncu 
sledi beseda zahvale. 
(18) Udeleženci pogreba se lahko poslovijo od pokojnika 
z mimohodom. 
(19) V kolikor je pogreb stanovski ali društveni (lovski, 
gasilski, …) ali druge verske skupnosti, se izvajalec 
pogreba skupaj z naročnikom in predstavnikom društva 
oz. druge verske skupnosti dogovori o poteku in 
organizaciji pogreba. 
 
Verski pokop brez maše 

 
(20) Izvaja se enak protokol kot pri verskem pokopu z 
mašo, vendar v tem primeru brez maše. 
 
b) Civilni pokop 
 

(21) Pogrebna slovesnost se opravi v mrliški vežici. 
(22) Nekaj minut pred pogrebom se opravi iznos žalnega 
cvetja, postavitev zastavonoše slovenske zastave, ki ima 
pripet žalni trak in praporščakov. 
(23) Slovesnost se prične z dvigom krste s pokojnikom ali 
žare z mrliškega odra. Sočasno zapoje zbor. Krsto oz. 
žaro se prenese na mrliški voz oz. mizico pred oltar v 
mrliški vežici. Sledijo pevci in formiranje pogrebnega 
sprevoda. 
(24) Pogrebni sprevod se odvija iz mrliške vežice do 
groba na pokopališču. 
(25) Vrstni red v sprevodu:  
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 Državna zastava z žalnim trakom ali črna zastava, 
če je umrli tuj državljan, 

 Prapori, 

 Godba (če je), 

 Pevci, 

 Pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci ipd., 
če so), 

 Nosilci vencev in pokojnikovih odlikovanj in priznanj 
(če so), 

 Moški udeleženci, 

 Krsta oz. žara, 

 Svojci pokojnika – sorodstvo, 

 Ženske. 
(26) Ob grobu se udeleženci pogrebne slovesnosti 
razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci 
umrlega, govornik, nosilci odlikovanj in priznanj, državne 
zastave ter prapori. 
(27) Pri grobu najprej zapojejo pevci ali godba, nakar 
sledijo govorniki, nato sledi spust krste oz. žare. Po 
minuti molka zaigra žalostinka, nato pozdrav z državno 
zastavo in prapori. Na koncu sledi beseda zahvale.  
(28) Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnika z 
mimohodom. 
(29) V kolikor je pogreb stanovski ali društveni (lovski, 
gasilski, …)  se izvajalec pogreba skupaj z naročnikom in 
predstavnikom društva dogovori o poteku in organizaciji 
pogreba. 
 
c) Tihi pogreb (pogreb v družinskem krogu) 
 

(30) Tihi pogreb se opravi na željo svojcev  oz. naročnika 
pogreba ali pokojnega (oporoka). 
Protokol pogreba je odločitev svojcev umrlega. 
Upravljalec pokopališča in izvajalec pogrebne dejavnosti 
v zvezi s tihim pogrebom ne smeta dajati nobenih 
informacij v javnost. 
 
d.) Anonimni pokop 
 

(31) Obred anonimnega pokopa se lahko opravi na 
pokopališču in se izvede tako, da se opravi raztros 
pepela pokojnika na za to posebej določeni tratni ploskvi.  
(32) Anonimni pokop opravi izvajalec pogrebne 
dejavnosti ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove 
prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba. 
(33) Na kraju raztrosa ni obeležja. Kraj pokopa je 
evidentiran v evidenci o umrlih, ki so pokopani na 
pokopališču. 
(34) Plačnik anonimnega pokopa se lahko odloči za 
poslovitev od pokojnika.  
 

14. člen 
(čas pokopa) 

(1) Pokop na pokopališču Markovci se lahko opravi vsak 
dan med 11.00 in 17.00 uro.  
(2) Čas pokopa določi upravljavec v soglasju z 
naročnikom pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti. 
 
5 Način pokopa, če je plačnik občina 

 
15. člen 

(način pokopa, če je plačnik občina) 

(1) Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro, 
kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in 
pokopljejo v grobno mesto ali kot raztros pepela. Grobno 
mesto določi upravljavec v dogovoru z morebitnimi svojci. 
(2) Pogreb, ki ga plača občina, mora biti v skladu z 
veljavno zakonodajo, standardi in normativi. 
 

6 Mrliške vežice 

 
16. člen 

(mrliške vežice) 

Na pokopališču Markovci je mrliška vežica, katere 
uporaba je obvezna. 
  
7 Ureditev groba 

 
17. člen 

(urejanje grobnih polj) 

(1) Grobna polja se uredijo pred pričetkom pokopavanja. 
(2) Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin, 
zasaditev dreves ali grmovnic, sejanje trave ali položitev 
travne ruše. Drevesa ali grmovnice se lahko zasadijo tudi 
že ob obstoječih robovih ob soglasju upravljavca. 
(3) Pri urejanju novih ali opuščenih grobov lahko 
upravljavec izdela temelje za nagrobnik, skladno z 
načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. 
Pri preurejanju lahko sodeluje tudi bodoči najemnik 
grobnega polja. 
 

18. člen 
(prva ureditev groba) 

(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne 
jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na 
odlagališče ter prekop posmrtnih ostankov. 
(2) Po opravljenem pokopu se grob uredi v skladu z 
določili tega odloka. Grob uredi izvajalec pogrebne 
dejavnosti. Izvajalec pogrebne dejavnosti po opravljenem 
pokopu poskrbi za odvoz odvečne zemlje na deponijo, 
odstrani cvetje z groba in očisti grob.  
(3) Najemnik groba poskrbi za položitev travne ruše na 
mesto, od koder je bila odstranjena pred izkopom grobne 
jame, zasejanje trave in posaditev grmovnic, ki so bile 
tedaj izkopane in morebitno dosaditev, postavitev 
spomenika, morebitno postavljanje posode za cvetje in 
omarice za polaganje sveč. 
 

19. člen 
(ureditev groba po pogrebu) 

(1) Upravljavec ali izvajalec pogrebne dejavnosti po 
pogrebu zasuje grobno jamo oziroma zapre pokrov žarne 
niše. Na grob položi cvetje ali ga razporedi na stojala. 
(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na 
grob postavi začasno obeležje. 
 
8 Vzdrževanje reda, čistoče in miru na 

pokopališču 

 
20. člen 

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 

(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir 
na pokopališču tako, da: 

 skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in 
pokopališke objekte; 

 oddaja prostore in grobove v najem in vodi 
evidenco sklenjenih pogodb; 

 določa mesto, datum in uro pokopa, glede na 
predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma 
izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti; 

 vodi evidenco o grobovih in pokopih; 

 organizira in nadzira dela na pokopališču; 

 skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi 
neposredni okolici; 

 skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in 
njenega funkcionalnega prostora; 

 izdaja pisna soglasja za izvedbo kamnoseških del 
za končno ureditev groba. 
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(2) Kamnoseška dela se lahko opravljajo le od 
ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00 uro, vendar ne 
uro pred in uro po pogrebu ter v času pogreba. 
 

21. člen 
(prepovedi) 

(1) Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu na 
pokopališče opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do 
umrlih in se obnašati na pokopališču in njegovi 
neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno spoštovanje 
do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja. 
(2) Na pokopališču ni dovoljeno zlasti: 

 nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, 
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za 
grobove; 

 odlaganje odpadkov izven za to določenega 
prostora; 

 onesnaženje in poškodovanje pokopaliških objektov 
in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov; 

 odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških 
objektov in drugih prostorov na pokopališču; 

 poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, 
nagrobnikov, grobov ali nasadov; 

 vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na 
območju pokopališča; 

 v času napovedane pogrebne slovesnosti brez 
soglasja upravljavca opravljati prevozov, 
kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in 
drugih del, 

 brez soglasja upravljavca opravljati kamnoseških, 
vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del, 

 vstop s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z 
motorjem, motornim kolesom, vožnja, ustavljanje in 
parkiranje, razen za potrebe opravljanja dejavnosti 
upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba. 

 
9 Način oddaje grobov v najem 

 
22. člen 

(oddaja grobov v najem) 

(1) Grobove oddaja v najem upravljavec pokopališča na 
podlagi najemne pogodbe za nedoločen čas v skladu s 
tem odlokom.  
(2) Najemnik groba je lahko je lahko samo ena pravna ali 
fizična oseba. 
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v 
najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec 
pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred 
naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri 
raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča. 
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko 
namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem 
pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če 
nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem 
pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti 
naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom. 
(5) V primeru smrti najemnika groba se najem prenese 
na dediča ali bližnje svojce (zakonec ali otroci), če teh ni, 
ostane grob v rokah upravljavca. 
 

23. člen 
(pogodba o najemu groba) 

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti: 

 osebe najemnega razmerja; 

 čas najema; 

 vrsto, zaporedno številko in velikost groba; 

 osnove za obračun višine letne najemnine in način 
plačevanja; 

 obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, 
oziroma prostora za grob; 

 ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti 
najemojemalca iz te pogodbe in druge obveznosti  
najemojemalca. 

 
24. člen 

(razveljavitev najemne pogodbe) 

(1) Upravljavec razveljavi pogodbo o najemu v naslednjih 
primerih:  

 če najemnik grobnega prostora po predhodnem 
opozorilu ne poravna grobnine za preteklo leto,  

 če najemnik ne vzdržuje grobnega prostora v 
skladu s pokopališkim redom kljub opozorilu,  

 ob opustitvi pokopališča,  

 če upravljavcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni 
sporočil spremembe bivališča in imena, pa mu 
računa za grobnino ni bilo mogoče vročiti tudi po 
preteku enega leta,  

 kadar tako zahteva načrt ureditve in razdelitve 
pokopališča. 

(2) V primeru tretje in pete alineje prvega odstavka tega 
člena mora upravljavec o razveljavitvi pogodbe o najemu 
obvestiti najemnika vsaj šest mesecev pred opustitvijo 
pokopališča oz. ureditve in razdelitve pokopališča.  
(3) V primeru 5. alineje prvega odstavka tega člena je 
upravljavec dolžan zagotoviti nadomestni prostor za 
premestitev pokojnikov, v kolikor tako zahtevajo svojci 
oz. najemniki grobov. 
(4) V primeru razveljavitve pogodbe o najemu mora 
najemnik v treh (3) mesecih od prenehanja veljavnosti 
pogodbe z groba odstraniti nagrobnik in druge predmete. 
Če najemnik nagrobnika in drugih predmetov ne odstrani 
v tem roku, stori to upravljavec pokopališča na stroške 
najemnika. 
(5) V primeru razveljavitve pogodbe v skladu s četrto 
alinejo prvega odstavka tega člena prenehanje pogodbe 
o najemu ugotovi občinska uprava s sklepom, ki se za 
obdobje enega meseca objavi na oglasni deski in na 
spletni strani občine. 
(6) Po razveljavitvi pogodbe o najemu je grobni prostor 
opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se 
prekoplje in odda drugemu najemniku. V času od 
opuščenosti groba do oddaje v najem drugemu 
najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega 
groba upravljavec. 
 

25. člen 
(dolžnosti in pravice uporabnikov storitev in 

upravljavca) 

(1) Uporabniki storitev iz tega odloka imajo pravico in 
obveznost do uporabe storitev pod pogoji, določenimi v 
tem odloku in drugih odlokih s tega področja, pravico do 
pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove 
pravice in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in 
predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, 
zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih 
predpisov, ki urejajo pokope. 
(2) Najemniki grobov so dolžni:  

 vzdrževati grobove in vmesne prostore med 
grobovi,  

 spoštovati vsa določila iz pogodbe o najemu,  

 redno plačevati grobnino,  

 urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in 
soglasja upravljavca,  

 v primeru pokopa začasno odstraniti vse predmete 
na grobnem mestu, ki bi se lahko poškodovali, 

 upoštevati določila pokopališkega reda. 
 
10 Posegi v prostor na pokopališču 
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26. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v 
prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem 
soglasju upravljavca pokopališča. 
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, 
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih 
obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in 
tem odlokom.  
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh (3) dneh 
od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti 
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi 
soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev 
občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč 
upravni spor. 
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in 
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih 
obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri 
upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. 
Priglasitev je brezplačna. 
(5) Če najemnik ne vzdržuje nagrobnega spomenika in 
groba v celoti in je nagrobna oprema v takšnem stanju, 
da ogroža varnost za obiskovalce pokopališča ali 
sosednje grobove ali grob zaradi neurejenosti kvari izgled 
pokopališča in ga najemnik na opozorilo upravljavca 
pokopališča v roku treh (3) mesecev ne uredi, se šteje 
grob za opuščenega.  
 
11 Grobovi 

 
27. člen 

(zvrsti grobov) 

Na pokopališču v občini so naslednje zvrsti grobov:  

 enojni, 

 družinski ali dvojni, 

 žarni grobovi, ki so talni ali zidni, 

 grobnica, 

 prostor za raztros pepela in 

 prostor za anonimni pokop. 
 

28. člen 
(načrt pokopališča) 

Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt 
pokopališča z razdelitvijo na pokopališčne oddelke in 
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v 
posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba. Za 
vodenje pokopališkega katastra in načrt mora ustrezno 
skrbeti upravljavec. 
 
12 Okvirni tehnični normativi za grobove 

 
29. člen 

(grobovi) 

(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle 
osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. 
Enojni grobovi so talni. 
(2) Družinski ali dvojni grobovi so tisti, kjer je grobni 
prostor večjih dimenzij od enojnega grobnega prostora, ki 
omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v 
grobu. V družinske grobove se lahko poleg krst 
pokopavajo tudi žare. 
(3) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se 
pokopavajo le žare. Zidni žarni grobovi so ali pokončni, v 
katere je mogoče shraniti do 10 žar ali manjši pokončni, v 
katere je mogoče shraniti do 5 žar. Žare ni dovoljeno 
shranjevati izven pokopališča. 
(4) Grobnica ima v celoti obzidan podzemni del. V 
grobnico se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena 
na drugo ali pa na police. V grobnico se pokopavajo le 
krste s kovinskimi vložki in žare.  

(5) Na pokopališču so grobovi naslednjih dimenzij: 
 

Vrsta groba Dolžina Širina Globina 

Enojni grob 2,0 m 1,0 m min. 1,8 m 

Družinski 
grob ali 

dvojni grob 
2,0 m 1,6 m min. 1,8 m 

Žarni grob – 
talni  

0,7 m 1,0 m min. 0,7 m 

Žarni grob – 
zidni: 

Pokončni 
(za 10 žar) 

Manjši 
pokončni 
(za 5 žar) 

Višina: 
2,0 m 

0,83 m 

 
1,6 m 

0,74 m 
0,4 m 

 
(6) Dimenzije grobov iz prejšnjega odstavka tega člena 
predstavljajo zunanji vidni obod in veljajo za na novo 
pridobljena grobna polja in preurejanje obstoječih grobnih 
polj.   
(7) Globina prvega pokopa krste v grob je najmanj 1,80 
m.  
(8) Enojne in družinske grobove je dovoljeno poglobiti do 
2,50 m, da se lahko vanje zvrsti več zaporednih krst, če 
to dopuščajo geološki pogoji; talni žarni grob se lahko 
poglobi za 0,30 m. 
(9) Odmiki med grobovi morajo biti široki 0,3 m. Poti med 
vrstami klasičnih grobov morajo biti široke 1 m, med 
vrstami žarnih grobov pa 1,3 m. 
 

30. člen 
(višina nagrobnih obeležij) 

Nagrobni spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja 
se postavijo v skladu z načrtom razdelitve na 
pokopališčne oddelke in grobove pokopališča in so lahko 
pokončni ali ležeči in ne smejo segati izven meje 
določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati 
največ do 1,2 m.  
 

31. člen 
(spreminjanje grobnih polj) 

Obnova nagrobnih spomenikov in okvirjev ali 
spreminjanje enojnih grobov v družinske in obratno je 
možno samo s pisnim soglasjem, ki ga izda upravljavec 
na podlagi vloge za izdajo soglasja najemnika groba, če 
je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom 
razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.  
 

32. člen 
(ureditev grobnega polja) 

Najemnik lahko prosto ureja notranji obod 
tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem ne sme 
zasajati trajnic, ki bi po višini presegale nagrobni kamne, 
postavljen na tem grobnem polju. Najemnik mora skrbeti 
za urejenost grobnega polja, to pomeni, da grobno polje 
ne sme zaraščati. Če v primeru zaraščanja najemnik 
kljub pisnemu opozorilu upravljavca grobnega polja ne 
uredi, lahko upravljavec pogodbo o najemu enostransko 
prekine in  ravna, kot da je grob opuščen in ga nameni za 
nadaljnji najem. 
 

33. člen 
(grobnica) 

(1) Na pokopališču Markovci je ena grobnica. 
(2) Novih grobnic na pokopališču Markovci ni dovoljeno 
graditi. 
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34. člen 
(prostor za anonimni pokop) 

(1) Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku 
pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je 
brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst 
ali žar. 
(2) Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, 
vodi upravljavec pokopališča. 
(3) Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen 
skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. 
 

35. člen 
(prostor za raztros pepela) 

(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem 
oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena 
pokojnih, razen pri anonimnem pokopu so, če naročniki 
pogrebov to želijo, napisana na skupnem nagrobniku. 
(2) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor 
za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega 
prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih 
predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene 
vzdrževanja pokopališč. 
 

36. člen 
(mirovalna doba za grobove) 

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega 
pokopa na istem mestu v istem grobu.  
(2) Mirovalna doba za pokop s krsto je deset (10) let. Za 
pokop z žaro ni mirovalne dobe.  
(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v 
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku 
mirovalne dobe, razen za pokop z žaro. 
 
13 Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških 

objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture in storitev 

 
37. člen 
(cenik) 

Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave 
ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki 
oziroma najemniki naslednje cene, ki jih potrdi občinski 
svet: 

 cena uporaba poslovilnega objekta ali mrliške 
vežice, 

 cena najema groba (grobnina). 
 

38. člen 
(grobnina) 

(1) Grobnina (cena najema groba) je sorazmerni delež 
letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za 
posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka 
vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. 
(2) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost 
pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja 
evidenc. 
(3) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, 
upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi 
občina, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno 
pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju 
tega pokopališča. 
(4) Grobnina je letna, vendar se lahko plača tudi za 
obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. 
(5) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v 
sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 
(6) Grobnino mora najemnik poravnati za tekoče leto 
najkasneje do 31. marca oziroma v 15 dneh po prejemu 
računa. Upravljavec izstavi račune za letno grobnino 
najkasneje do 15. marca v tekočem letu. 
 

 

39. člen 
(razmerje grobnine) 

Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na 
grobnino za enojni grob znaša: 

 za dvojni oz. družinski grob 1,6 grobnine za enojni 
grob, 

 za talni žarni grob 0,6 grobnine za enojni grob, 

 za zidni žarni grob enaka grobnina kot za enojni 
grob. 

 
14 Nadzor 

 
40. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska 
inšpekcija. 
 
15 Prekrški 

 
41. člen 

(prekrški) 

(1) Z globo 200,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik če:  

 odlaga odpadke izven za to določenega prostora, 

 onesnažuje pokopališke objekte in naprave, 
nagrobnike, grobove ali nasade, 

 brez soglasja upravljavca opravlja kamnoseška, 
vrtnarska, kovino-strugarska ali druga dela,  

 v času napovedane pogrebne slovesnosti brez 
soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, 
vrtnarska, kovino-strugarska in druga dela, 

 vstopa na pokopališče s  kolesom s pomožnim 
motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom 
ali drugim vozilom, 

 opravlja vožnjo, ustavljanje ali parkiranje na 
pokopališču, razen za potrebe opravljanja 
dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja 
groba. 

(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 
(3) Z globo 80,00 EUR se kaznuje posameznik, ki: 

 se nedostojno vede, kot je vpitje, glasno smejanje, 
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za 
grobove; 

 odlaga odpadke izven za to določenega prostora; 

 onesnažuje ali poškoduje pokopališke objekte in 
naprave, nagrobnike, grobove ali nasade; 

 odtujuje predmete s tujih grobov, pokopaliških 
objektov in drugih prostorov na pokopališču; 

 vodi živali na pokopališki prostor in objekte na 
območju pokopališča; 

 brez soglasja upravljavca opravlja kamnoseška, 
vrtnarska, kovino-strugarska ali druga dela, 

 v času napovedane pogrebne slovesnosti brez 
soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, 
vrtnarska, kovino-strugarska in druga dela; 

 vstopa na pokopališče s kolesom s pomožnim 
motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom 
ali drugim vozilom.  

 
16 Prehodni in končna določba 

 
42. člen 

(prehodni določbi) 

(1) Dokler na pokopališčih ni določen prostor za raztros 
pepela, ta vrsta pokopa ni dovoljena. 
(2) Dokler na pokopališčih ni določen prostor za anonimni 
pokop, ta vrsta pokopa ni dovoljena. 
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43. člen 
(prenehanje veljavnosti in začetek veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine 
Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/11). 
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti (15.) dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0010/2019 
Datum: 18. 12. 2019 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 

 
 
1430. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade 

zlatim maturantom in diplomantom Občine 
Markovci 

 
Na podlagi 18. alineje drugega odstavka 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl. US, 11/18-
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine 
Markovci (Uradno glasilo Občine Markovci, št. 47/17) je 
Občinski svet Občine Markovci na svoji 7. redni seji, dne 
18. decembra 2019, sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK 
O DODELITVI ENKRATNE DENARNE NAGRADE 

ZLATIM MATURANTOM IN DIPLOMANTOM 
OBČINE MARKOVCI 

 
1. člen 

(1) Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne 
nagrade zlatim maturantom splošne in poklicne mature in 
diplomantom na območju Občine Markovci, določa 
upravičence, pogoje za pridobitev in postopek 
uveljavljanja, višino ter način dodelitve enkratne denarne 
nagrade. 
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske. 
 

2. člen 

Enkratna denarna nagrada je namenjena v spodbudo in 
pomoč zlatim maturantom in diplomantom na območju 
Občine Markovci. 
 

3. člen 

(1) Upravičenec do enkratne denarne nagrade je zlati 
maturant splošne ali poklicne mature ali diplomant s 
povprečno študijsko oceno najmanj 9.0 in sicer na 
področju izobraževanja, ki je določeno s tem pravilnikom 
in ki je državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem v Občini Markovci. 
(2) Področja izobraževanja, za katera se dodeli enkratna 
denarna nagrada, razen v primeru zlatega maturanta 
splošne mature, po tem pravilniku, so: 

 turizem, 

 naslednji deficitarni poklici:  

 kamnosek 

 mehatronik operater 

 izdelovalec kovinskih konstrukcij 

 inštalater strojnih inštalacij 

 oblikovalec kovin orodjar 

 elektrikar 

 avtokaroserist  

 pek 

 slaščičar 

 mesar 

 tapetnik 

 mizar 

 zidar 

 tesar 

 klepar - krovec 

 izvajalec suhomontažne gradnje 

 slikopleskar-črkoslikar 

 pečar - polagalec keramičnih oblog 

 gozdar 

 dimnikar 

 steklar. 
 

4. člen 

(1) Pravico do enkratne denarne nagrade uveljavlja 
upravičenec na podlagi pisne vloge na obrazcu, ki ga 
prejme pri Občinski upravi Občine Markovci ali na spletni 
strani Občine Markovci. Vlogi je potrebno priložiti kopijo 
spričevala oz. potrdila, iz katerega izhaja, da je 
upravičenec zlati maturant oz. kopijo potrdila o 
diplomiranju in o povprečni študijski oceni diplomanta, 
potrdilo o stalnem prebivališču ter kopijo TRR, na 
katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno 
nagrado. 
(2) Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz prvega 
odstavka tega člena pošlje po pošti ali odda na Občini 
Markovci najkasneje do 15. decembra za tekoče leto.  
(3) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena se 
vloga s sklepom zavrže kot prepozna. 

 
5. člen 

O pravici do enkratne denarne nagrade odloči občinska 
uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek. 
 

6. člen 

(1) Enkratna denarna nagrada po tem pravilniku znaša 
150,00 EUR neto. 
(2) Občina Markovci nakaže znesek enkratne denarne 
nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena na TRR 
upravičenca v roku sedem dni od dokončnosti odločbe. 
 

7. člen 

Sredstva za dodelitev enkratne denarne nagrade v bruto 
zneskih se zagotovijo iz proračuna občine za tekoče 
proračunsko leto. 
 

8. člen 

Upravičenci do enkratnih denarnih nagrad se slovesno 
razglasijo ob naslednjem občinskem prazniku Občine 
Markovci, kjer prejmejo priznanje župana Občine 
Markovci. 
 

9. člen 

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno 
nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v 
nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
dodelitve dalje. 
 

10. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
1. 2020. 
 
Številka: 007-0011/2019 
Datum: 18. 12. 2019 
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 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 

 
 
1431. Sklep o ceni najema večnamenske športne 

dvorane, šolske telovadnice v Markovcih in 
šolske učilnice 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet 
Občine Markovci na svoji 7. redni seji, dne 18. 12. 2019, 
sprejel   
 

SKLEP 
O CENI NAJEMA VEČNAMENSKE ŠPORTNE 

DVORANE, 
ŠOLSKE TELOVADNICE V MARKOVCIH IN ŠOLSKE 

UČILNICE 

   
1. 

Cena najema Večnamenske dvorane Markovci za redne 
termine vadbe, to je za 1,5 ure oziroma 2 šolski uri, 
znaša: 

 ekonomska cena najema Večnamenske dvorane 
Markovci – 50 €; 

 za društva, klube in organizirane skupine s 
sedežem v Občini Markovci – 25 €; 

 za društva klube in organizirane skupine s sedežem 
izven Občine Markovci, ki dvorano uporabljajo 
najmanj 4-krat tedensko – 30 €. 

  
2. 

Cena najema Večnamenske dvorane Markovci za 
komercialne prireditve znaša: 

 za prireditev v trajanju do 8 ur 800 € ter vsaka 
naslednja ura 100 €; v ceno je všteta priprava in 
pospravljanje dvorane; 

 za prireditve v trajanju do 8 ur, ki jih organizirajo 
domača društva, klubi in organizirane skupine s 
sedežem v Občini Markovci, 400 €; vsaka naslednja 
ura 50 €; v ceno je všteta priprava in pospravljanje 
dvorane. 

  
3. 

Ekonomska cena najema Šolske telovadnice Markovci za 
redne termine vadbe, to je 1,5 ure oziroma 2 šolski uri, 
znaša 13 evrov. 
Cena najema Šolske telovadnice Markovci v komercialne 
namene znaša: 

 za najem v trajanju do 8 ur 200 €; v ceno je všteta 
priprava in pospravljanje telovadnice; 

 za najem v trajanju do 8 ur, ki jih organizirajo 
domača društva, klubi in organizirane skupine s 
sedežem v Občini Markovci, 40 €; v ceno je všteta 
priprava in pospravljanje telovadnice. 

 
4. 

Cena najema šolske učilnice za 1 šolsko uro znaša 5 €. 
 

5. 

Ne glede na določila tega sklepa znaša cena za redne 
termine vadbe v Večnamenski dvorani Markovci in v 
Šolski telovadnici Markovci za društva, klube in 
organizirane skupine s sedežem v Občini Markovci, 
katerih člani so mladoletne osebe, 5 €. 
 

6. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
ceni uporabe večnamenske športne dvorane in šolske 

telovadnice v Markovcih (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 28/08). 
 

7. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
  
Številka:  301-0003/2019 
Datum: 18. 12. 2019 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 

 
 
1432. Sklep o ceni najema večnamenske dvorane v 

Bukovcih 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet 
Občine Markovci na svoji 7. seji, dne 18. decembra 2019, 
sprejel   
 

SKLEP 
O CENI NAJEMA VEČNAMENSKE DVORANE V 

BUKOVCIH 

   
1. 

Cena najema Večnamenske dvorane Bukovci za redne 
termine vadbe, to je za 1,5 ure oziroma 2 šolski uri, 
znaša: 

 za društva, klube in organizirane skupine s 
sedežem v Občini Markovci – 21 €; 

 za društva klube in organizirane skupine s sedežem 
izven Občine Markovci, ki dvorano uporabljajo 
najmanj 4-krat mesečno – 25 €. 

Ekonomska cena najema Večnamenske dvorane 
Bukovci znaša 50 €. 
V ceno najema ni všteta priprava in pospravljanje 
dvorane ter obratovalni stroški (voda, elektrika in 
čiščenje). 
  

2. 

Cena najema Večnamenske dvorane Bukovci za 
posamezne zasebne prireditve znaša: 

 za občane Občine Markovci – 85 €, 

 za ostale najemnike – 125 €. 
V ceno najema ni všteta priprava in pospravljanje 
dvorane (mize in stoli) ter obratovalni stroški (voda, 
elektrika in čiščenje). 
 

3. 

Cena najema Večnamenske dvorane Bukovci za 
komercialne prireditve znaša: 

 za eno prireditev v trajanju do 8 ur 400 €; v ceno 
najema ni všteta priprava in pospravljanje dvorane 
(mize in stoli) ter obratovalni stroški (voda, elektrika 
in čiščenje), 

 za prireditve v trajanju do 8 ur, ki jih organizirajo 
domača društva, klubi in organizirane skupine s 
sedežem v Občini Markovci, 200 €; v ceno najema 
ni všteta priprava in pospravljanje dvorane (mize in 
stoli) ter obratovalni stroški (voda, elektrika in 
čiščenje). 

  
4. 

Ne glede na določila tega sklepa znaša cena za redne 
termine vadbe v Večnamenski dvorani Markovci in v 
Šolski telovadnici Markovci za društva, klube in 
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organizirane skupine s sedežem v Občini Markovci, 
katerih člani so mladoletne osebe, 5 €. 
 

5. 

Vse cene po tem sklepu zajemajo DDV. 
 

6. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Cenik 
nadomestila stroškov nastalih pri uporabi večnamenske 
dvorane v Bukovcih (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
20/06). 
 

7. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka:  301-0004/2019 
Datum: 18. 12. 2019 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 

 
 

OBČINA MIRNA 

 
1433. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  

proračunu Občine Mirna za leto 2020 

 
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 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), 

določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – 
popr), drugega odstavka 5. člena ter 28. in 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) , ob upoštevanju 
določb veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov RS,  
86. do 94. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011) in 17. 
ter 92. do 106. člena Statuta Občine Mirna (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016), je 
Občinski svet Občine Mirna na 9. redni seji, dne 17. 12. 
2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  

PRORAČUNU OBČINE MIRNA ZA LETO 2020 

 
1. člen 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o 
proračunu Občine Mirna za leto 2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/19). 
 

2. člen 

V Odloku o proračunu Občine Mirna za leto 2020 se 
spremeni 2. člen tako, da se glasi: 
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.  
(2) Splošni del proračuna Občine Mirna na ravni 
podskupin kontov, za leto 2020 se določa v naslednjih  
zneskih: 
 

 

SKUPINA/PODSK. 
KONTOV 

OPIS 
LETO 2020                     

(v EUR) 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 3.754.965,66 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.451.724,27 

70 DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      2.036.745,00 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.731.609,00 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 245.526,00 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 49.610,00 

706 DRUGI DAVKI 10.000,00 

71 NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 414.979,27 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  158.450,00 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.200,00 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  11.000,00 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 2.000,00 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 239.329,27 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 852.858,39 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 

722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SRED. 

852.858,39 

73 PREJETE DONACIJE (730) 40.000,00 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 40.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)    410.383,00 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 410.383,00 

741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU 

0,00 

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 4.276.455,66 

40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.261.785,20 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 306.400,00 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 53.758,00 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  838.627,20 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 18.000,00 

409 REZERVE 45.000,00 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.213.048,00 
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410 SUBVENCIJE 13.000,00 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 741.376,00 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 154.680,00 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  303.992,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.684.952,46 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.684.952,46 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 116.670,00 

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 60.500,00 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 56.170,00 

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

-521.490,00 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

440 DANA POSOJILA 0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

443 
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN DRUGIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 

0 

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

0 

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A 

VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 589.000,00 

50 ZADOLŽEVANJE   589.000,00 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 589.000,00 

VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 137.510,00 

55 ODPLAČILA  DOLGA   137.510,00 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  137.510,00 

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

-70.000,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE          (VII. - VIII.) 
           

451.490,00 

XI. NETO FINANCIRANJE           (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) 521.490,00 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 70.000,00 

 
(3) 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. Posamezni 
podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na proračunske vrstice oz. konte, določene s 
predpisanim enotnim kontnim načrtom.  
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih vrstic in 
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Mirna. 
 

3. člen 

V Odloku o proračunu Občine Mirna za leto 2020 se 
spremeni 22. člen tako, da se glasi: 
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Mirna v 
letu 2020 lahko zadolži do višine 550.000,00 EUR in 
sicer za investicije, predvidene v proračunu in skladno s 
sklepom o zadolžitvi, ki ga sprejme občinski svet. 
(2) Pogodbo o najetju kredita sklene župan ob 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. 
 (3) Za izvedbo investicijskih projektov se občina v 
proračunskem letu 2020 lahko dodatno zadolži v skladu z 

merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1  v višini 
39.000,00 EUR (v višini načrta porabe, ki ga potrdi 
ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj).  
(4) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. 
(5) Občina se lahko v letu 2020 zadolži za potrebe 
upravljanja občinskega dolga. 
 

4. člen 

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 
2020 ostajajo v veljavi. 
 

5. člen 

Te spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v 
Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati 
naslednji dan po objavi. 
Prilogi k spremembam in dopolnitvam tega Odloka pa se 
objavita na spletni strani Občine Mirna: 
http://www.mirna.si. 
 
Številka: 410-0038/2018 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
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1434. Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za 
leto 2020 

 
Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 
11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 10., 10.a, 10.b člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 
101/07-odločba US, 57/08 in 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-
ZUJF, 17/17, 21/18), 85. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije, Pravilnika o postopkih zadolževanja 
občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10, 55/15), 17. 
člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/11, 16/16) in na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Mirna za leto 2020 je Občinski svet občine Mirna 
na 9. redni seji, dne 17. 12. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 

2020 

 
1. 

Občina Mirna se v letu 2020 v skladu z Zakonom o 
financiranju občin in Zakonom o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije zadolži za financiranje investicijskih 
projektov, ki jih je v Načrtu razvojnih programov za 
obdobje 2019 - 2022 ob sprejemanju Odloka o  
proračunu Občine Mirna za leto 2020 potrdil Občinski 
svet, in sicer v višini 589.000,00 EUR. 
 

2. 

Občina Mirna najame kredit iz naslova dodatnega 
zadolževanja v državnem proračunu za sofinanciranje 
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov prebivalcev občine do višine 39.000,00 EUR. 
Zadolžitev občin za sofinanciranje investicijskih projektov 
se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin 
iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. 

Občina Mirna najame kredit pri najugodnejši poslovni 
banki; za dobo do 25 let, po najugodnejših stroških 
zadolževanja do višine 550.000,00 EUR. 

Skupni obseg zadolževanja je 589.000,00 EUR. 
 

3. 

Na podlagi uvrstitve investicijskega projekta v načrt 
razvojnih programov državnega proračuna, skleneta 
občina in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
pogodbo o sofinanciranju in kreditiranju vloženega 
investicijskega projekta. 
 

5. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu Občine Mirna.  
 
Številka: 410-0038/2018  
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 

 
 
 
 
 
 

OBČINA MIRNA PEČ 

 
1435. Tehnični popravek Odloka o proračunu Občine 

Mirna Peč za leto 2021 

 
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2020, 
objavljenem v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
56/2019, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato 
dajem naslednji  
 

TEHNIČNI POPRAVEK 
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIRNA PEČ ZA 

LETO 2021 

 
V 15. členu Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za 
leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019), 
se v petnajstem členu stavka besedna zveza v 
»Uradnem listu Republike Slovenije« zamenja z besedno 
zvezo » Uradnem glasilu slovenskih občin«.  
 
Številka: 410-04/2019-17 
Datum:  23.12.2019 
 

 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 

 
 
1436. Tehnični popravek Odloka o proračunu Občine 

Mirna Peč za leto 2020 

 
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2020, 
objavljenem v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
56/2019, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato 
dajem naslednji  
 

TEHNIČNI POPRAVEK 
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIRNA PEČ ZA 

LETO 2020 

 
V 15. členu Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za 
leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019), 
se v petnajstem členu stavka besedna zveza v 
»Uradnem listu Republike Slovenije« zamenja z besedno 
zvezo » Uradnem glasilu slovenskih občin«.  
 
Številka: 410-04/2019-16 
Datum:  23.12.2019 
 

 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 

 
 

OBČINA MOZIRJE 

 
1437. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2020 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 
2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF,14/1 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 IN 30/18), 
29. člena Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
- ZIPRS1617, in 13/18) in 23. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) je 
Občinski svet Občine Mozirje na ¬¬¬8. redni  seji dne, 
19.12.2019, sprejel 
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ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020 

 
1. Splošna določba  

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 

 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih 
(evrih): 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   3.847.485,00 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.331.441,00 

70 DAVČNI PRIHODKI  2.979.041,00 

700 Davki na dohodek in dobiček  2.603.288,00 

7000 Dohodnina  2.603.288,00 

703 Davki na premoženje  269.753,00 

7030 Davki na nepremičnine  206.600,00 

7031 Davki na premičnine  150,00 

7032 Davki na dediščine in darila  11.000,00 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  52.003,00 

704 Domači davki na blago in storitve  106.000,00 

7044 Davki na posebne storitve  1.000,00 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  105.000,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  352.400,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  153.400,00 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  10.300,00 

7103 Prihodki od premoženja  143.100,00 

711 Takse in pristojbine  3.000,00 

7111 Upravne takse in pristojbine  3.000,00 

712 Globe in druge denarne kazni  5.000,00 

7120 Globe in druge denarne kazni  5.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki  191.000,00 

7141 Drugi nedavčni prihodki  191.000,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 70.000,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 70.000,00 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                                                                                                                        70.000,00 

73 PREJETE DONACIJE  1,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov  1,00 

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  1,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  446.043,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  446.043,00 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  346.043,00 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  100.000,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.731.414,00 

40 TEKOČI ODHODKI  1.192.074,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  352.450,00 

4000 Plače in dodatki  311.300,00 

4001 Regres za letni dopust  8.400,00 

4002 Povračila in nadomestila  8.450,00 

4003 Sredstva za delovno uspešnost  11.800,00 

4004 Sredstva za nadurno delo  1.000,00 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.500,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  36.530,00 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  17.200,00 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  15.290,00 

4012 Prispevek za zaposlovanje  140.00 

4013 Prispevek za starševsko varstvo  220,00 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  3.680,00 

402 Izdatki za blago in storitve  701.665,00 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve  106.674,00 

4021 Posebni material in storitve  3.400,00 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  107.301,00 

4023 Prevozni stroški in storitve  2.340,00 

4024 Izdatki za službena potovanja  1.850,00 
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4025 Tekoče vzdrževanje  382.200,00 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine  22.250,00 

4027 Kazni in odškodnine  5.000,00 

4029 Drugi operativni odhodki  70.650,00 

403 Plačila domačih obresti  21.414,00 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  21.414,00 

409 Rezerve  80.015,00 

4090 Splošna proračunska rezervacija  39.000,00 

4091 Proračunska rezerva  39.815,00 

4093 Sredstva za posebne namene  1.200,00 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.462.069,00 

410 Subvencije  71.100,00 

4100 Subvencije javnim podjetjem  2.000,00 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  69.100,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  304.600,00 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  14.000,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  3.000,00 

4119 Drugi transferi posameznikom  287.600,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  106.440,00 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  106.440,00 

413 Drugi tekoči domači transferi  979.929,00 

4130 Tekoči transferi občinam  30.540,00 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  31.000,00 

4133 Tekoči transferi v javne zavode  918.389,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  952.104,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  952.104,00 

4201 Nakup prevoznih sredstev  8.000,00 

4202 Nakup opreme  10.000,00 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  500.102,00 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  33.000,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  10.000,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,  91.002,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  125.167,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  34.200,00 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   19.000,00 

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  12.200,00 

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  3.000,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  90.967,00 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom  90.967,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  116.071,00 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) 
 (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  137.485,00 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) 
 (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  677.298,00 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

750 Prejeta vračila danih posojil  0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  0 

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

C. RAČUN FINANCIRANJA 
 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  88.000,00 

50 ZADOLŽEVANJE  88.000,00 

500 Domače zadolževanje  88.000,00 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  88.000,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  204.071,00 

55 ODPLAČILA DOLGA  204.071,00 

550 Odplačila domačega dolga  204.071,00 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  182.748,00 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  21.323,00 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -116.071,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -116.071,00 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA  0 
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3. člen 
(posebni del proračuna) 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
4. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. 
 

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 
1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za 
rekonstrukcijo cest. 
 

6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan.  
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in 
realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri 
sprejemanju zaključnega računa.  
 

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2021, 50 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan  lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 10% mora predhodno potrditi 
občinski svet. 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek 
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna. 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi sklepa občinskega sveta. 
 

9. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1.  proračunska rezerva  oblikovana po ZJF, 
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 
39.815,00 evrov. 
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. 
člena ZJF do višine 39.815,00 evrov župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 

 
10. člen 

(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov 
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

V letu 2020 se občina Mozirje lahko dodatno zadolžuje 
pri proračunu RS za financiranje občinskih investicij v letu 
2020 v višini in pod pogoji, ki jih je določila vlada RS v 
obvestilu občinam o deležih razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo 
koriščenje.  
Vsako drugo dolgoročno zadolževanje je možno ob 
predhodnem soglasju Občinskega Sveta Občine Mozirje. 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Mozirje, v letu 2020 ni predviden. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih 
oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 

upravljanje) 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih 
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (javni zavodi in 
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 
2020 lahko zadolžujejo ob soglasju Občinskega sveta 
občine Mozirje. 
V kolikor je za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz 
prvega odstavka potrebno poroštvo občine Mozirje, 
zadolževanje v letu 2020 ni možno. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
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13. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2020. 
 
Številka:  032-0008/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 

 
 
1438. Odlok ustanovitvi skupne občinske uprave 

Zgornje Savinjske doline 

 
Na podlagi 29., 49. a, 49. b člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - 
odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 
- ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-
D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.) je: 

 Občinski svet občine Gornji Grad na podlagi 9. 
člena Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 21/19) in 16. člena Statuta 
občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 08/16) na 1. dopisni seji, dne 12.12.2019 
sprejel, 

 Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena 
Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 
22/08) in 53. člena Statuta občine Ljubno (Uradni 
list RS, št. 65/17) na 8. seji, dne 12.12.2019 sprejel,   

 Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena 
Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Luče (Uradno glasilo ZSO, 
št. 2/99 in Ur. l. RS št. 66/17) in 17. člena Statuta 
občine Luče (Uradni list RS, 60/11 UPB in 66/17) na 
8. seji, dne 05.12.2019 sprejel, 

 Občinski svet občine Mozirje na podlagi 14. člena 
Statuta občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 88/18) na 8. seji, dne 19.12.2019 sprejel, 

 Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 
7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 15. 
člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list 
RS, št. 36/16), na 8. seji, dne 19.12.2019 sprejel, 

 Občinski svet občine Solčava na podlagi 6. člena 
Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Solčava (Uradno glasilo 
Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 15. člena 
Statuta občine Solčava (Uradno glasilo 
Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 - uradno 
prečiščeno besedilo) na 8. seji, dne 13.12.2019 
sprejel 

 
 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

 
1. Temeljne določbe 

 
1. člen 

S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, 
določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, 
organizacija dela, zagotavljanje sredstev in drugih 
pogojev za njeno delo.  

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne 
uprave in v medsebojnih razmerjih.  

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 

2. člen 

Skupna občinska uprava Zgornje Savinjske doline  (v 
nadaljevanju: SOU ZSD) opravlja upravne, strokovne in 
pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic 
in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer s 
področja proračunskega računovodstva, za naslednje 
občine ustanoviteljice: 

 Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji 
Grad, 

 Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 
Savinji, 

 Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, 

 Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 

 Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji,  

 Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava. 
 

3. člen 

Sedež SOU ZSD je v Občini Mozirje, Šmihelska cesta 
2, 3330 Mozirje. SOU ZSD ima lahko prostore tudi na 
dislociranih enotah. 

SOU ZSD uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
robu omejuje žig krožnica. Na sredini kroga je umeščen 
napis »SOU ZSD«, znotraj krožnice pa napis zgoraj: 
»Skupna občinska uprava« in napis spodaj: »Zgornje 
Savinjske doline«.   
 

4. člen 

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema 
sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za 
kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic. 

Župani občin ustanoviteljic dajejo soglasje k 
imenovanju in razreševanju vodje SOU ZSD, sprejmejo 
program dela, nadzorujejo delo SOU ZSD ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja 
in delovanja SOU ZSD. 
 
2. Naloge in organizacija dela 

 
5. člen 

Naloge opravlja SOU ZSD v skladu z veljavnimi 
predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic. 

SOU ZSD lahko ustanovi notranje organizacijske enote, 
ki so sestavni del SOU ZSD. 
 

6. člen 

Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske 
pristojnosti nastopa SOU ZSD kot organ tiste občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada. 
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SOU ZSD mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave 
občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost 
zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo. 

O morebitni izločitvi vodje SOU ZSD iz postopkov 
odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj 
v postopkih iz pristojnosti SOU ZSD odloča direktor 
občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.  

O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU ZSD iz 
postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma 
opravljanje dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU ZSD 
odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno 
pristojnost zadeva spada.  

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom 
zaposlenega v SOU ZSD, odgovarjajo občine 
ustanoviteljice solidarno. 

Javni uslužbenec v SOU ZSD je odškodninsko 
odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali 
v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za 
škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno 
povzroči javni uslužbenec v SOU ZSD tretji osebi, so 
nasproti tej osebi odškodninsko solidarno odgovorne 
občine ustanoviteljice, v imenu katerih je bilo delo 
opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, 
preračunanem v skladu z letnim programom dela in 
finančnim načrtom občin ustanoviteljic.  
 

7. člen 

SOU ZSD vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o 
javnih uslužbencih.  

Vodja SOU ZSD ima status uradnika na položaju. 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in 
odgovornosti vodje SOU ZSD se opredelijo v dogovoru o 
medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu 
o sistemizaciji delovnih mest. 

SOU ZSD vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan 
sedežne občine ustanoviteljice, s soglasjem županov 
občin ustanoviteljic. 

Vodja posamezne organizacijske enote ima status 
javnega uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega 
mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje 
organizacijske enote SOU ZSD se opredelijo v aktu o 
sistemizaciji delovnih mest. 

Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne 
naloge opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev 
oz. premestitev.  
 

8. člen 

Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU ZSD, sklenejo 
delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. 
Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne 
naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo 
v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan 
sedežne občine ustanoviteljice glede na dejanske 
potrebe občin ustanoviteljic, na predlog vodje SOU ZSD. 

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic, oziroma vodja SOU ZSD na podlagi 
njihovega pisnega pooblastila. 
 
3. Sredstva za delo 

 
9. člen 

Sredstva za delo in druge materialne pogoje 
zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila 
prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev občin ustanoviteljic. 

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.  

Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice 
za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi 
kadrovskega načrta, v finančnem načrtu in letnem 
programu dela, ki vsebuje delitev stroškov po 
posameznih nalogah in posameznih občinah 
ustanoviteljicah.  

Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU 
ZSD se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma 
povečanja delovnih področij, obsega dela posameznih 
občin ustanoviteljic, morebitnega izstopa občine 
ustanoviteljice iz SOU ZSD in morebitnega vstopa nove 
občine ustanoviteljice v SOU ZSD. 
 

10. člen 

SOU ZSD je neposredni uporabnik proračuna sedežne 
občine ustanoviteljice.  

Finančni načrt SOU ZSD je sestavni del proračuna 
sedežne občine ustanoviteljice.  

Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
delovanje SOU ZSD v finančnih načrtih svojih občinskih 
uprav na posebni proračunski postavki.  

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU 
ZSD je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba. 
 
4. Medsebojne pravice in obveznosti občin 

ustanoviteljic 

 
11. člen 

V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, 
se opredeli, za katero občino ustanoviteljico se opravljajo 
naloge v SOU ZSD, določijo naloge delovnega področja 
ter način izvrševanja pravic in obveznosti med občinami 
in v razmerju do SOU ZSD. 
 

12. člen 

Občine ustanoviteljice SOU ZSD morajo soglašati v 
primerih:  

 pristopa nove občine,  

 zmanjšanja ali povečanja obsega delovnega 
področja in 

 sprememb v obsegu dela posameznih občin 
ustanoviteljic v SOU ZSD. 

Odobritev pristopa nove občine v SOU ZSD je odvisna 
od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU ZSD.  

SOU ZSD preneha s sporazumno odločitvijo občin 
ustanoviteljic. 

 
13. člen 

V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop 
iz SOU ZSD, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji 
SOU ZSD najmanj 6 mesecev pred iztekom 
proračunskega leta.  

Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna 
zagotavljati sredstva za delovanje SOU ZSD v ustreznem 
deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka 
proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu 
skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem 
deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev. 

 Vodja SOU ZSD opravi preračun potrebnih sredstev za 
delo SOU ZSD.  

Če posamezna  občina ustanoviteljica izstopi in če se 
druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število 
javnih uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, občina 
ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti 
pravic do javnih uslužbencev.  

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale 
občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, se lahko 
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preostale občine ustanoviteljice dogovorijo, da se javni 
uslužbenci v SOU ZSD prevzamejo takoj in ne šele po 
poteku proračunskega leta. V primeru takšnega pisnega 
dogovora je občina ustanoviteljica, ki izstopa skladno s 
prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse 
obveznosti do tistega roka, ki ga določijo preostale 
občine ustanoviteljice. 

V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU ZSD 
presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se 
izvedejo postopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, 
in sicer posamezna občina ustanoviteljica zagotovi 
pravice javnih uslužbencev v SOU ZSD v deležu, ki velja 
glede na vključenost posamezne občine ustanoviteljice v 
trenutku, ko javni uslužbenec v SOU ZSD velja za 
presežnega.  

Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse 
obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim 
odstavkom tega člena, oziroma, ko poravna vse 
obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga preostale občine 
ustanoviteljice določijo v dogovoru iz petega odstavka 
tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih 
javnih uslužbencev v SOU ZSD. 

Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za 
posledico spremembo odloka. 
 
5. Končne določbe 

 
14. člen 

SOU ZSD začne z delom, ko najmanj dve občini 
ustanoviteljici skleneta dogovor s sedežno občino 
ustanoviteljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in 
posamičnimi pravnimi akti sedežne občine 
ustanoviteljice. 

SOU ZSD prevzame javne uslužbence, zaposlene v 
občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni 
na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, 
najkasneje do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne 
občinske uprave na posameznih delovnih področjih. 

Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo 
uskladiti s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega odloka.  
 

15. člen 

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po 
objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
 
Številka: 032-0005/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 

 
 
1439. Sklep o določitvi ekonomske cene v JVIZ 

Mozirje OE vrtec Mozirje 

 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05, 93/15), Pravilnika o plačilih staršev za programe 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 16. člena Statuta 
Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/17) in 15. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 
36/16) sta Občinski svet Občine Mozirje na 8. redni seji 
dne 19.12.2019 in Občinski svet Občine Rečica ob 
Savinji na 8. redni seji dne 19.12.2019 sprejela 

SKLEP 
O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE V JVIZ MOZIRJE 

OE VRTEC MOZIRJE 

 
I. 

 
(1) Za programe predšolske vzgoje v vrtcu se določi 
ekonomska cena v naslednji višini: 

I. starost. Obdobje  480,02 € 
II. starost. obdobje  380,35 € 

 
II. 

Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in 
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki 
jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna 
zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v 
izbran program predšolske vzgoje. 
 
Nove cene programov vejajo od 1.1.2020 dalje. 

 
III. 

Sklep objavita obe občini v svojih uradnih glasilih. 
Z uveljavitvijo tega Sklepa o določitvi ekonomske cene 

v Jviz Mozirje OE vrtec Mozirje, preneha veljati Sklep o 
določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje (Uradni list RS št. 
63/17) in Popravek Sklepa o določitvi ekonomske cene v 
JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje (Uradni list RS št. 65/17). 
 
Številka : 602-0002/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 

 
 

OBČINA OPLOTNICA 

 
1440. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Oplotnica v obdobju januar – marec 2020 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 30. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 49/2015) je župan  Občine 
Oplotnica dne  29. 11. 2019  sprejel  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE OPLOTNICA 

V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2020 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Odlokom o  
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proračunu Občine Oplotnica za leto 2019 (Ugso, št. 
16/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 

 
 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Konto K2/K3 

Proračun januar 
– marec 2020 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 723.962 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 705.801 

70 DAVČNI PRIHODKI 672.078 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 641.563 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 7.511 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 23.755 

706 DRUGI DAVKI -751 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 33.723 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 19.930 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 413 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 1.403 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  30 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 11.947 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 18.161 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 18.161 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 640.962 

40 TEKOČI ODHODKI 243.483 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 64.555 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 10.209 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 163.794 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.925 

409 REZERVE 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 354.907 

410 SUBVENCIJE 2.180 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 228.353 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 6.869 

413 DRUGI DOMAČI TRANSFERI 117.505 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 36.777 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 36.777 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.795 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 5.795 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus odhodki) 83.001 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od 
obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 

87.925 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  in 
tekoči transferi) 

107.411 

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 

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

C. RAČUN FINANCIRANJA   

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 48.921 

55 ODPLAČILA DOLGA 48.921 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 48.921 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 34.080 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -48.921 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -83.001 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.PRET. LETA 34.080 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 

odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
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4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine in na 
oglasni deski občine. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se  lahko občina 
zadolži do višine 48.921 eurov, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.   
 
5. Končna določba 

 
8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2020 dalje. 

Številka: 410-003/2019-8 
Datum:  29. 11. 2019 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
1441. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica 

za leto 2018 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in16. člena Statuta Občine 
Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2015), 
je občinski svet na 5, redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Oplotnica 
za leto 2018. 
 

2. člen 

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

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 
2018 izkazuje: 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    v eurih 

Skupina 
/Podsk. 
kontov 

  
 

Sprejeti 
proračun 2018 

Veljavni 
proračun 2018 

Realizacija 
2018 

 
 

Indeks 
RE/SP 

 
 

Indeks  
RE/VP 

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

 
 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.213.900,00 3.213.900,00 3.045.594,76 94,8 94,8 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.976.266,00 2.976.266,00 2.929.462,22 98,4 98,4 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.742.666,00 2.742.666,00 2.734.834,46 99,7 99,7 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.511.366,00 2.511.366,00 2.511.366,00 100,0 100,0 

703 Davki na premoženje 137.500,00 137.500,00 129.338,13 94,1 94,1 

704 Domači davki na blago in storitve 93.800,00 93.800,00 93.033,13 99,2 99,2 

706 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 1.097,20 - - 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 233.600,00 233.600,00 194.627,76 83,3 83,3 

710 Udeležba na dobičku in dohodki iz 
premoženja 119.100,00 119.100,00 118.453,55 99,5 99,5 

711 Takse in pristojbine 5.000,00 5.000,00 3.176,42 63,5 63,5 

712 Globe in druge denarne kazni 16.000,00 16.000,00 13.702,17 85,6 85,6 

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 500,00 500,00 472,00 94,4 94,4 

714 Drugi nedavčni prihodki 93.000,00 93.000,00 58.823,62 63,3 63,3 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 72.850,00 72.850,00 6.526,23 9,0 9,0 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  40.000,00 40.000,00 0,00 0,0 0,0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 32.850,00 32.850,00 6.526,23 19,9 19,9 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 164.784,00 164.784,00 109.606,31 66,5 66,5 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 161.719,00 161.719,00 108.606,31 67,2 67,2 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU idr. 3.065,00 3.065,00 1.000,00 32,6 32,6 

 
 

 II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)                   3.188.692,00 3.188.692,00 3.024.312,34 94,8 94,8 

40 TEKOČI ODHODKI 999.731,00 1.045.924,52 1.030.846.16 103,1 98,6 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 257.535,00 255.243,00 246.140,28 95,6 96,4 

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 38.765,00 39.177,00 36.942,06 95,4 94,4 

402 Izdatki za blago in storitve 664.431,00 714.559,52 711.767,85 107,1 99,6 

403 Plačila domačih obresti 22.000,00 22.000,00 20.975,97 95,4 95,4 

409 Rezerve 17.000,00 14.945,00 15.000,00 88,2 100,4 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.362.037,00 1.346.913,17 1.343.149,91 98,6 99,7 

410 Subvencije 36.700,00 32.747,00 32.682,13 89,1 99,8 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 699.259,00 714.187,52 713.741,16 102,1 99,9 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 142.215,00 120.853,00 117.772,93 82,8 97,5 

413 Drugi tekoči domači transferi 483.863,00 479.125,65 478.953,69 99,0 100,0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 787.054,00 753.419,31 607.883,57 77,2 80,7 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 787.054,00 753.419,31 607.883,57 77,2 80,7 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 39.870,00 42.435,00 42.432,70 106,4 100,0 

431 Investicijski transferi  pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 100,0 

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 22.170,00 24.735,00 24.732,70 111,6 100,0 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-
II) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 25.208,00 25.208,00 21.282,42 84,4 84,4 

 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 47.208,00 47.208,00 42.258,39 89,5 89,5 

 III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 614.498,00 583.428,31 555.466,15 90,4 95,2 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina 
/Podsk. 
kontov 

  
 

Sprejeti 
proračun 2018 

Veljavni 
proračun 2018 

Realizacija 
2018 

 
 

Indeks 
RE/SP 

 
 

Indeks  
RE/VP 

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

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0 0 0 --- --- 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 --- --- 

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina 
/Podsk. 
kontov 

  
 

Sprejeti 
proračun 2018 

Veljavni 
proračun 2018 

Realizacija 
2018 

 
 

Indeks 
RE/SP 

 
 

Indeks  
RE/VP 
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1  2 3 4 5=4/2 6=4/3 

 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 75.072,00 75.072,00 75.072,00 100,0 100,0 

50 ZADOLŽEVANJE 75.072,00 75.072,00 75.072,00 100,0 100,0 

500 Domače zadolževanje 75.072,00 75.072,00 75.072,00 100,0 100,0 

 VIII. ODPLAČILO DOLGA 
(550+551) 190.280,00 190.280,00 190.265,16 100,0 100,0 

55 ODPLAČILO DOLGA 190.280,00 190.280,00 190.265,16 100,0 100,0 

550 Odplačilo domačega dolga 190.280,00 190.280,00 190.265,16 100,0 100,0 

 IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I+IV+VII-II-V-VIII) -90.000,00 -90.000,00 -93.910,74 104,4 104,4 

 X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII-VIII) -115.208,00 -115.208,00 -115.193,16 100,0 100,0 

 XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI+VII-VIII-IX) -25.208,00 -25.208,00 -21.282,42 84,4 84,4 

 Stanje sredstev na računih na 
koncu preteklega leta 90.000,00 90.000,00 90.542,87   

9009 Splošni sklad za drugo      

 
3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2018 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na 
spletnih straneh občine Oplotnica http:/www.oplotnica.si. 
 
Številka: 5.7.1/2019 
Datum: 18. 12. 2019 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
1442. Odlok o razglasitvi  kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena za Občino Oplotnico 

 
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
/ZVKD-1/ (Uradni list RS, št. 16/2008, 23/2008, 30/2011 
odl.US, 90/12 in 111/13), 7. člena Statuta občine 
Oplotnica . (UGSO, št. 49/2015) ter Strokovnih podlag za 
razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za 
Občino Oplotnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območne enote Maribor, marec 2018  je 
Občinski svet Občine Oplotnica na svoji 5. redni seji dne, 
18. 12. 2019 sprejel  

ODLOK 
O RAZGLASITVI  KULTURNIH SPOMENIKOV 

LOKALNEGA POMENA ZA OBČINO OPLOTNICO 

 
1. Splošne določbe 

 
1. člen 

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, 
grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali 
skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela 
kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 
dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za 
posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, 
katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, 
kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. 
Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih 
posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko 
dobi status spomenika lokalnega pomena. 
 
2. Vsebina odloka 

 

2. člen 

1) S tem odlokom Občina Oplotnica (v nadaljevanju: 
občina) razglasi registrirano nepremično dediščino  za 
spomenik lokalnega pomena. 
(2) S tem odlokom se določa: 

 identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje 
spomenika tako natančno, da so meje določljive v 
naravi in zemljiškem katastru, 

 opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za 
spomenik, 

 varstveni režim spomenika,  

 vplivno območje, pri čemer so upoštevane 
zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter 
pomen  

 morebitno obveznost javne dostopnosti spomenika, 

 zahteve glede upravljanja ter morebitno obveznost 
sprejema načrta upravljanja in inventarno knjigo 
premičnin, ki so sestavni del spomenika, kadar je to 
potrebno. 

Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih 
območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v 
merilih 1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v 
preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000. 
 

 
3. člen 

(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z zavarovanjem vrednote iz 
drugega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja varstvo 
kulturne dediščine. 
 

4. člen 
(pomen pojmov) 

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je 
določen z zakonom, ki ureja področje varstva kulturne 
dediščine. 
 
3. Spomenik 

 
5. člen 

(spomenik) 

Nepremična kulturna dediščina, ki se s tem odlokom 
razglasi za spomenik lokalnega pomena je naslednja: 
 

IME ENOTE 
 

EŠD MEJE SPOMENIKA – parc. Št. 

I. ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA 

Brezje pri Oplotnici – Arheološko najdišče 
Gorenjak-Sadek 

6873 528/2, južni del 529/, k.o. Brezje pri Oplotnici 
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Oplotnica – Villa rustica 6878 3104, 3105, 3110, k.o. Oplotnica 

Kovaški Vrh – Arheološko najdišče Škorjanc 6901 Severni del 12, k.o. Brezje pri Oplotnici 

Markečica – Rimska cesta Celeia - Poetovio 6877  179/2, 180, 226, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 286/2, 
288/2, 319/5, 1881/4, 1883/2, 1884/3, 2975/7, 2986/4, 3009/5, 
3088, 3091, 3203, 3241, 3157, 3261, 3267, 3272, 3273, 3088, 
3091, k.o. Oplotnica 
529/1, 543, 544, 557, 563, 564, k.o. Zlogona gora 

Oplotnica – Arheološko najdišče Oplotnica 29857  218/1, 219/1, 219/2, 220/6, 221/3, 221/15, 221/16, 221/17, 
221/19, 685*, 1885/4, 1885/8, 1892/1, severni del 2986/4, južni 
del 3124, 3153, 3155, 3156, severni del 3157,  k.o. Oplotnica  

Straža – Rimska cesta Celeia – Poetovio 6894 413/1, 435/1, 436/1, 478/1, k.o. Zlogona gora 

Zreče – Ruševine gradu Freudenberg 10349 519 k.o. Brezje pri Oplotnici 

II. STAVBE 

Brezje pri Oplotnici -  Cerkev sv. Neže na 
Brinjevi gori 

3536 *119, k.o. Brezje pri Oplotnici 

Oplotnica – Cerkev sv. Janeza Krstnika 2927 *422/1, k.o. Oplotnica 

Oplotnica – Župnijsko središče 23676 *422/1, *422/2, * 538, 100, 105/2, 86, 87, k.o. Oplotnica 

Koritno – Cerkev sv. Lenarta 3063 *20, k.o. Koritno 
Vplivno območje : *21/2, *22/1, severovz. Del 169, 170, 171, 176, 
k.o. Koritno 

Koritno – Cerkev sv. Miklavža 259 *36, 149, k.o. Koritno 

Lačna Gora – Cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata 

2929 *71, k.o. Oplotnica 

Malahorna – Cerkev sv. Barbare 2928 *233, 719, 720, 722, k.o. Oplotnica 

Oplotnica – Gospodarsko poslopje 
Prešernova 4 

7029 *292/1 – vzhodni del, k.o Oplotnica 

Prihova – Cerkev Marijinega vnebovzetja  3286 *22, k.o. Zgornje Grušovje 

Prihova – Župnijsko središče  23677 *144, *145, *26/1, *26/2, 1221/2, 80, 81/1, 81/2, 82, 84/2, 84/3, 
85/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, k.o Zgornje Grušovje 

III. STAVBE S PARKI ALI VRTOVI 

Oplotnica – Graščina  6912 2042/1, 2042/2, 2042/3, 2042/4, 2042/6, 2042/7, 2042/8, 2043, 
2044/1, 2045, k.o. Oplotnica 

IV. SPOMINSKI OBJEKTI ALI KRAJI  

Malahorna – Slopno znamenje  6989 1254/2, k.o Oplotnica 

Markečica – Znamenje  6991 3260, k.o. Oplotnica 

Oplotnica – Slopno znamenje  6980 Zahodni del parcele 2505/5, k.o Oplotnica 

Oplotnica – Spomenik NOB  23668 2028, 3033/4, k.o. Oplotnica 

V. DRUGI OBJEKTI IN NAPRAVE 

Brezje pri Oplotnici – Šparovčev kozolec  23670 *139 k.o. Brezje pri Oplotnici 

Markečica – Hudičekov kozolec  23669 3241 – južni del, k.o. Oplotnica 

 
 

 identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje 
spomenika tako natančno, da so meje določljive v 
naravi in zemljiškem katastru, 

 opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za 
spomenik, 

 varstveni režim spomenika,  

 vplivno območje, pri čemer so upoštevane 
zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter 
pomen  

 
4. Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev, varstveni režim in 
vplivno območje 
 

6. člen 
(splošne vrednote, ki utemeljujejo razglasitev) 

Nepremična kulturna dediščina iz 5. člena tega odloka se 
razglasi za spomenik lokalnega pomena ker:

 

 dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti,  

 je pomemben del prostora ali dediščine lokalne 
skupnosti in regije 

 predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih 
procesov, pojavov ter njihove povezanosti s 
sedanjo kulturo in prostorom,  

 zaradi svojega posebnega pomena za občino  
 

7. člen 
(arheološka najdišča) 

Identifikacija spomenika - arheološka najdišča, 
utemeljitev razglasitve in opis varstvenega režima po 
posameznem spomeniku, in sicer: 

 
EŠD: 6873 

 
Ime enote: 

Brezje pri Oplotnici - Arheološko najdišče Gorenjak-Sadek 

Lokacija : parc. št. 528/2, južni del 529/2 k.o. Brezje pri Oplotnici-762 
Utemeljitev 
razglasitve: 

Na sedlastem prevalu med Dravinjsko in Oplotniško dolino je bilo med leti 1954 in 
1956 pri Gorenjakovi domačiji odkritih 41 poznoantičnih in 8 zgodnjesrednjeveških 
grobov ter štiri jame z ostalinami pozno neolitskega obdobja, pri sosednji Sadekovi 
domačiji pa bronastodobna gomila s petimi grobovi na kraju starejše poselitve. 
Najdišče je kompleksni arheološki spomenik v prvotni legi. Gomila je značilen in 
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redek predstavnik srednjeevropske kulture bronastodobnih gomil na širšem 
območju SV Slovenije ter skupaj s sledovi neolitske poselitve in mlajšima 
grobiščema poudarja pestrost in pomembnost poselitve območja tudi v kontekstu 
prvovrstnega arheološkega najdišča Brinjeva gora v neposredni bližini.  

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove 

preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno 
proučevanje; 

- z gozdom se gospodari na tradicionalni način, zemljišče se ohranja v 
obstoječem stanju, na območju najdišča je prepovedana gradnja novih gozdnih 
cest in vlak,  prepovedano je izkopavanje panjev in skal, prepovedan je 
golosek, prepovedan je dostop z motornimi vozili, razen za potrebe 
tradicionalnega gospodarjenja; 

- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega 
proučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba 
zagotoviti predhodno arheološko raziskavo;  

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati 
arheološke najdbe; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih 
ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje 
ter v turistično promocijo kraja. 

 
EŠD:                        6878 

 
Ime enote: 

Oplotnica - Villa rustica 

Lokacija : parc. št. 3104, 3105, 3110 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve: 

Južno od vasi in Čadramskega potoka ima del polja ledinsko ime »Belo mesto«. 
Tod so bile leta 1967 ob terenskem ogledu S. Pahiča iz Pokrajinskega muzeja 
Maribor odkrite ostaline antičnih stavb in nekaj odlomkov grobe hišne lončenine. 
Najdišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, za njegovo natančnejše  
ovrednotenje pa bi bile potrebne nadaljnje arheološke raziskave.  Najdišče je 
pomembno za poznavanje in proučevanje rimskodobne poselitve širšega območja 
v kontekstu z najdišči na obronkih Pohorja in rimsko cesto v neposredni bližini. 

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove 

preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno 
proučevanje; 

- kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev, zemljišče se ohranja v obstoječem stanju, 
prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg 
v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena,  

- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega 
proučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba 
zagotoviti predhodno arheološko raziskavo;  

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati 
arheološke najdbe; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih 
ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje 
ter v turistično promocijo kraja. 

  
 
EŠD: 

 
6901 

 
Ime enote: 

Kovaški Vrh - Arheološko najdišče Škorjanc 

Lokacija : severni del par.št. 12 k.o. Brezje pri Oplotnici-762 
Utemeljitev 
razglasitve: 

V useku ob robu njive so v globini 1,5 m našli rimsko marmorno ploščo za napisom. 
Plošča (70 x 45 x 12 cm) je v spodnjem delu odlomljen del nagrobnega spomenika 
preproste izvedbe. Spomenik in pripadajoči grob, verjetno v bližini najdbe, 
opozarjata na raztreseno naselitev tega dela Pohorja med obema kamnoseškima 
središčema v Hudinji nad Vitanjem in na Šmartnem na Pohorju. Podobni spomeniki 
z domačimi imeni so tod znani s Skomarij, Koritnega in Jurišne vasi.  

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove 

preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno 
proučevanje; 

- kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev, zemljišče se ohranja v obstoječem stanju, 
prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg 
v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena,  
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- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega 
proučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba 
zagotoviti predhodno arheološko raziskavo;  

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati 
arheološke najdbe; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih 
ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje 
ter v turistično promocijo kraja. 

  
EŠD: 6877 

 
Ime enote: 

Markečica - Rimska cesta Celeia-Poetovio 

Lokacija : Trasa poteka preko naslednjih parcel: 
parc. št. 179/2, 180, 226, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 286, 288/2, 319/5, 
1881, 1883, 1884/1, 2975/7, 2986/4, 3009, 3088, 3091, 3203, 3241, 3257, 3261, 
3267, 3272, 3273  k.o. Oplotnica-763 
parc. št. 529/1, 543, 544, 557, 562, 563, 564 k.o. Zlogona gora-759 

Utemeljitev 
razglasitve: 

Na omenjenih parcelah je delno ohranjeno cestišče rimske ceste Celeia – Poetovio. 
Na zahodnem delu trase je nasip cestišča še viden na Oplotniškem polju med 
Oplotniščico in gozdom Partovec, vzhodni del trase pa poteka najprej pod 
današnjim gozdnim kolovozom do ceste Oplotnica – Tepanje, v nadaljevanju pa se 
očitne sledi izgubljajo. Iz stare literature je razvidnih nekaj  arheoloških najdb, ki 
nakazujejo vrsto in pomen poselitve ob rimski cesti. Najdišče je arheološki 
spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiv.  

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove 

preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno 
proučevanje; 

- kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev, zemljišče se ohranja v obstoječem stanju, 
prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg 
v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena;  

- z gozdom se gospodari na tradicionalni način, zemljišče se ohranja v 
obstoječem stanju, na območju najdišča je prepovedana gradnja novih 
gozdnih cest in vlak,  prepovedano je izkopavanje panjev in skal, prepovedan 
je golosek, prepovedan je dostop z motornimi vozili, razen za potrebe 
tradicionalnega gospodarjenja; 

- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega 
proučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba 
zagotoviti predhodno arheološko raziskavo;  

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati 
arheološke najdbe; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih 
ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje 
ter v turistično promocijo kraja. 

  
EŠD: 29857 

 
Ime enote: 

Oplotnica – Arheološko najdišče Oplotnica 

Lokacija : parc. št. 218/1, 219/1, 219/2, 220/6, zahodni del 221/2, 221/5, 685, 1885/4, 1885/8, 
1892/1,  severni del 2986/4, južni del 3124, 3153, 3155, 3156, severni del 3157 k.o. 
Oplotnica-763 

Utemeljitev 
razglasitve: 

Na območju arheološkega najdišča so bile ob terenskem pregledu leta 2012 najprej 
odkriti odlomki prazgodovinske, rimskodobne in srednjeveške lončenine ter 
rimskodobnega gradbenega materiala. Leta 2015 pa je bila v arheoloških testnih 
jarkih na dveh parcelah sredi najdišča dokumentirana še prazgodovinska kulturna 
plast z  odlomki bronastodobne lončenine. Najdišče je arheološki spomenik v 
prvotni legi in je pomembno za poznavanje in proučevanje poselitve širšega 
območja predvsem v kontekstu najdišč iz različnih arheoloških obdobij med 
Brinjevo goro, obronki Pohorja ter čadramsko pristavo in rimsko cesto v neposredni 
bližini.  

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove 

preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno 
proučevanje; 

- kmetijske površine se obdelujejo s čim plitvejšim oranjem in čim manjšo 
uporabo kemijskih sredstev, zemljišče se ohranja v obstoječem stanju, 
prepovedana je vpeljava novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg 
v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena;  
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- z gozdom se gospodari na tradicionalni način, zemljišče se ohranja v 
obstoječem stanju, na območju najdišča je prepovedana gradnja novih 
gozdnih cest in vlak,  prepovedano je izkopavanje panjev in skal, prepovedan 
je golosek, prepovedan je dostop z motornimi vozili, razen za potrebe 
tradicionalnega gospodarjenja; 

- posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, so 
izjemoma dovoljeni kadar ni možno najti drugih rešitev ali če se na podlagi 
rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče 
mogoče sprostiti za gradnjo, 

- sicer se v zemljišča posega le izjemoma, v procesu znanstvenega 
proučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba 
zagotoviti predhodno arheološko raziskavo;  

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati 
arheološke najdbe; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih 
ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje 
ter v turistično promocijo kraja. 

  
EŠD: 6894 

 
Ime enote: 

Straža - Rimska cesta Celeia-Poetovio 

Lokacija : Trasa poteka preko naslednjih parcel: 
parc. št. 413/1, 435, 436/1, 478/1 k.o. Zlogona gora-759 

Utemeljitev 
razglasitve: 

Na omenjenih parcelah so delno ohranjene ostaline rimske ceste Celeia – 
Poetovio, ki je tod iz smeri Markečice prečkala zahodni greben Straže. 
Nadaljevanje trase v smeri Slovenske Bistrice v naravi ni jasno razpoznavno. 
Najdišče je arheološki spomenik v prvotni legi in je kot del rimskega cestnega 
omrežja evropsko zanimiv. 

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove 

preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno 
proučevanje; 

- z gozdom se gospodari na tradicionalni način, zemljišče se ohranja v 
obstoječem stanju, na območju najdišča je prepovedana gradnja novih 
gozdnih cest in vlak,  prepovedano je izkopavanje panjev in skal, prepovedan 
je golosek, prepovedan je dostop z motornimi vozili, razen za potrebe 
tradicionalnega gospodarjenja; 

- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega 
proučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba 
zagotoviti predhodno arheološko raziskavo;  

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati 
arheološke najdbe; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih 
ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje 
ter v turistično promocijo kraja. 

  
  
 
 
EŠD: 10349 

 
Ime enote: 

Zreče – Ruševine gradu Freudenberg 

Lokacija : parc. št. 519 k.o. Brezje pri Oplotnici (ostali del spomenika je na območju sosednje 
občine Zreče) 

Utemeljitev 
razglasitve: 

Od nekdanjega gradu Freudenberg, prvič omenjenega 1224, zadnjič pa v 15. stol., 
je ohranjenih le še nekaj temeljnih zidov. V konfiguraciji zemljišča sta razvidna še 
dva jarka. Najdišče je arheološki spomenik v prvotni legi in je pomemben zaradi 
možnosti proučevanja materialnih ostankov in stavbno - zgodovinskega razvoja ter 
posledično bogatejšega poznavanja krajevne in deželne preteklosti.  

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove 

preteklosti in kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno 
proučevanje; 

- z gozdom se gospodari na tradicionalni način, zemljišče se ohranja v 
obstoječem stanju, na območju najdišča je prepovedana gradnja novih gozdnih 
cest in vlak,  prepovedano je izkopavanje panjev in skal, prepovedan je 
golosek, prepovedan je dostop z motornimi vozili, razen za potrebe 
tradicionalnega gospodarjenja; 

- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega 
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proučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takem primeru je treba 
zagotoviti predhodno arheološko raziskavo;  

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati 
arheološke najdbe; 

- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih 
ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje 
ter v turistično promocijo kraja. 

  
 

8. člen 
(Stavbe) 

Identifikacija spomenika - stavb, utemeljitev razglasitve in opis varstvenega režima po posameznem spomeniku, in sicer: 
 
EŠD: 3536 

 
Ime enote: 

Brezje pri Oplotnici – Cerkev sv. Neže na Brinjevi gori 

Lokacija: parc. št.: *119 k.o. Brezje pri Oplotnici-762 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Romarska cerkev sv. Neže na Brinjevi gori stoji na vrhu hriba Golika, na 608 m 
nadmorske višine. Sestavljajo jo zahodni zvonik, pravokotna ladja, enako visok, 
tristrano zaključen prezbiterij ter njemu prizidana zakristija na jugovzhodu. 
Zunanjščina je nečlenjena. V notranjščini jo členijo vtopljeni polstebri, ki nosijo 
bogato profilirano ogredje, ki nosi križne oboke. V njenem oblikovanju se čuti 
močen vpliv graških arhitektov Andreasa, oziroma Janeza Jurija Stengga.  Glavni 
oltar je največje in hkrati najboljše delo  konjiškega kiparja Franca Zamlika iz 
sredine 18. stoletja s kar štiriintridesetimi figurami. Tudi ostala oprema je sočasna 
in delo istega mojstra. Cerkev je enotna baročna gradnja, nastala med leti 1726 in 
1732. Zaradi razgledne lege in visokega, izrazito vidnega zvonika ter kakovostne 
sočasne arhitekture in opreme je pomemben pomnik baročnega časa.  

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot 

v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na 
spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju 
spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del 
spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve in 
arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim pisnim 
kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo 
ter nosilci reklam; 

- pri posegih v tla cerkve ali teren ob njeni zunanjščini so obvezne predhodne 
arheološke raziskave.  

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, 

urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

 
EŠD: 2927 

 
Ime enote: 

Oplotnica – Cerkev sv. Janeza Krstnika 

Lokacija: parc. št.: *422/1 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Cerkev, ki stoji na nizki vzpetini ob cesti med Oplotnico in Čadramom, sestavljajo 
pravokotna ladja, enako visok in širok prezbiterij, pravokotni kapeli in zvonik z 
nadstropnima prizidkoma. Ob severni steni prezbiterija stoji nadstropna zakristija. V 
niši nad vhodom je kip Janeza Krstnika. Zunanjščina je bogato neorenesančno 
razčlenjena z rustiko, venčnimi zidci, okenskimi obrobami in poudarjenimi portali. 
Cerkev je bila zgrajena med leti 1895 in 1899 po načrtih graškega arhitekta Hansa 
Pacherja in pod vodstvom vojniškega stavbenika Vincenca Greina. Notranjščina je 
križno obokana, ima sočasno opremo in poslikavo iz let 1908 – 1910, ki jo je 
naslikal krajinski slikar Matija Bradaška. Glavni neorenesančni oltar je delo 
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graškega rezbarja P. Neuböcka, lesene kipe pa je izdelal J. Žnider. Staro cerkev, ki 
je stala vzhodno od sedanje, so podrli leta 1937.  

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam. 

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

 
EŠD: 23676 

 
Ime enote: 

Oplotnica – Župnijsko središče 

Lokacija: parc. št.: *422/1, *422/2, * 538, 100, 105/2, 86, 87 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Župnijsko središče sestavljajo neorenesančna cerkev sv. Janeza Krstnika, 
župnišče in gospodarsko poslopje južno od župnišča. Župnišče je enonadstropno, 
pravokotno, pokrito s štirikapno streho in ima izzidek na začelni strani. Stoji za 
cerkvenim prezbiterijem. Zgradili so ga po načrtih arhitekta Hansa Pacherja med 
leti 1902 in 1904. Zraven stoji na dvoriščni strani pritlično gospodarsko poslopje, 
pokrito z dvokapno streho. 
Župnijsko središče je vedutno izpostavljeni in celostni spomenik historizma, ki ga je 
zasnoval graški arhitekt Hans Pacher in so ga zgradili v letih 1895 – 1904.  

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite stavb 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam. 

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

 
EŠD: 3063 

 
Ime enote: 

Koritno – Cerkev sv. Lenarta 
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Lokacija: parc. št.: *20 k.o. Koritno-760 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, tristrano zaključen prezbiterij in ob njem zvonik 
z dvojnimi polkrožno zaključenimi zvonovimi linami in pristrešenim talnim zidcem. V 
južni steni ladje sta dva kamnita, rahlo šilasto zaključena portala, posneta na 
ajdovo zrno in šilasto zaključeno okno s krogovičjem. Tudi okni v prezbiteriju sta 
zašiljeni in imata trilistni zaključek. V notranjščini ločuje ladjo z lesenim kasetiranim 
stropom od križnorebrasto obokanega prezbiterija zašiljen slavolok s posnetim 
robom. Rebra, ki slonijo na geometrijskih konzolah, spajata okrogla sklepnika s 
štirilistom in ribjim mehurjem. Glavni oltar je zlat, iz tretje četrtine 17. stoletja, oltar 
ob severni steni je s konca 18. stoletja, Marijin kip je poznogotski, s prve polovice 
16. stoletja. Levi stranski oltar izvira iz sredine 17. stoletja, desni pa iz okoli leta 
1700. Cerkvica je tipična pohorska sakralna arhitektura. Njena najstarejša dela sta 
vzhodna polovica ladje in prezbiterij – s konca 14. in začetka 15. stoletja. Okoli leta 
1630 so jo podaljšali proti zahodu in verjetno pozidali zvonik. Cerkvena oprema je 
bogata in kvalitetna. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam; 

- pri posegih v tla cerkve ali teren ob njeni zunanjščini so obvezne 
predhodne arheološke raziskave.  

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

Varstveni režim za vplivno 
območje: 

V vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradenj 
oblikovati tako, da bo cerkev ostala prostorska dominanta. Potrebno je podrejanje 
vsake rabe in posegov okoli spomenika varovanju kvalitetnih pogledov na 
spomenik. 

  
 
EŠD: 259 

 
Ime enote: 

Koritno – Cerkev sv. Miklavža 

Lokacija: parc. št.: *36, 149 k.o. Koritno-760 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Cerkev sestavljajo od zahoda nizka, pravokotna veža, enako široka pravokotna 
ladja, nižji in ožji pravokotni prezbiterij ter na južni strani k prezbiteriju prizidan 
zvonik, v katerem je zakristija. Vsa cerkev je krita s skriljem. Notranjščino krasi 
lesen kasetiran strop, opečni tlak, lesena pevska empora in križno rebrasto obokan 
prezbiterij. Rebra so obojestransko konkavno posneta, nosijo jih piramidaste 
konzole, sklepajo pa se v okroglem sklepniku. Vhod v zvonico je šilasto zaključen. 
Stene in oboki so poslikani z gotskimi freskami iz 14. in 15. stoletja in sicer: Poklon 
treh kraljev iz sredine 14. stoletja na severni steni ladje, v prezbiteriju so na oboku 
evangelisti s konca 14. stoletja, na stenah dva krat sv. Miklavž in Oznanjenje ter 
apostoli iz srede 15. stoletja. Poslikave spadajo med pomembne zgodnje primere 
poslikav na Slovenskem. Cerkev je opremljena s ti. zlatimi oltarji iz 17. stoletja. Ob 
severni steni stoji oltar iz prvotne cerkve v Čadramu z gotskimi kipi s konca 15. in 
začetka 16. stoletja. 
Cerkev sv. Miklavža v Koritnem je eden ključnih umetnostnozgodovinskih objektov 
na Slovenskem. Prvič se omenja leta 1391. Poznoromanska stavba z gotskim 
občutjem je bila verjetno zgrajena okoli leta 1300, v 15. stoletju so ji dodali zvonik, 
vhodna lopa pa je bila prizidana v 19. stoletju. Je izreden spomenik – celota, ki 
zajema ohranjeno arhitekturo, slikarstvo in cerkveno opremo. 
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Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika, posebej skriljaste strehe, poslikav v notranjosti, lesenega 
kasetiranega stropa, vse cerkvene opreme in tlakov; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam; 

- pri posegih v tla cerkve ali teren ob njeni zunanjščini so obvezne 
predhodne arheološke raziskave.  

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

 
EŠD: 2929 

 
Ime enote: 

Lačna Gora – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata 

Lokacija: parc. št.: *71 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Cerkev, ki stoji sredi gozda, sestavljajo pravokotna ladja, nižji in ožji tristrano 
zaključen prezbiterij s prizidano zakristijo in zvonik z odprto zvonico pred vhodno 
fasado. Fasade niso členjene, le prezbiterij ima pristrešen talni zidec. Okenske 
odprtine so v prezbiteriju zašiljene, s krogovičjem, v ladji pa pravokotne, z lunetami. 
Notranjščina je barokizirana. Zidana empora, ki sloni na slopih, je okrašena s 
štukaturo. Ladjine oboke nosijo pilastri. Prezbiterij je križno rebrasto obokan. Rebra 
rastejo neposredno iz sten. Na slavoloku je napis: 17 IHS 53/18 R 81, letnici, ko so 
stavbo obokali in prenovili. Oprema je iz 19. stoletja.  
Prvotno gotska stavba iz 14. stoletja je imela ravna stropa v ladji in prezbiteriju. 
Okoli leta 1480 so jo prenovili in v 17. stoletju prizidali zvonik ter zakristijo. Leta 
1753 so ladjo obokali in pozidali pevsko emporo, leta 1881 pa so stavbo obnovili in 
jo leta 1882 opremili. Cerkev je raščen spomenik od gotike do baroka in 19. 
stoletja. Grajena je iz avtohtonega pohorskega kamna in deloma krita s skriljem. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam; 

- pri posegih v tla cerkve ali teren ob njeni zunanjščini so obvezne 
predhodne arheološke raziskave.  

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
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- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

 
EŠD: 2928 

 
Ime enote: 

Malahorna – Cerkev sv. Barbare 

Lokacija: parc. št.: *233, 719, 720, 722 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Cerkev, ki stoji na hribčku nad vasjo Markečica in je vidna daleč naokoli, sestavljajo 
visoka ladja, z oporniki obdan enako visok prezbiterij s tristranim vzhodnim 
zaključkom, zvonik pred zahodno fasado in severna kapela. Gradnja je iz kamnitih 
klesancev, na južnem oporniku je letnica pričetka gradnje leta 1452, dokončali so jo 
leta 1457. Ladjo in prezbiterij obteka pristrešeni talni zidec. Okna so zašiljena in 
zelo visoka. Šilasto zaključen portal vodi v cerkev z južne fasade. Notranjščina je 
obokana, ladjin obok z rebri nosijo štirje slopi, prezbiterij pa je obokan z zvezdastim 
obokom. Hrani dragoceno opremo iz 17. stoletja. Glavni oltar je delo konjiškega 
rezbarja iz leta 1651, stranski oltar sv. Družine pa spada v vrh rezbarske umetnosti 
17. stoletja pri nas. 
Cerkev je celostni kulturni spomenik, katerega arhitektura iz srede 15. stoletja je 
bila v 17. stoletju dopolnjena z zvonikom, in oboki namesto ravnega stropa, z leta 
1689 prizidano kapelo Karmelske Matere božje in dragoceno baročno opremo. 
Arhitekturno plastiko cerkve (konzole pod zvonikom, sklepniki v prezbiteriju, 
slavoločna kapitela) uvrščamo med najkvalitetnejše primere svojega časa na 
Štajerskem. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam; 

- pri posegih v tla cerkve ali teren ob njeni zunanjščini so obvezne 
predhodne arheološke raziskave.  

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

 
EŠD: 7029 

 
Ime enote: 

Oplotnica – Gospodarsko poslopje Prešernova 4  

Lokacija: parc. št.: *292/1 - vzhodni del     k.o. Oplotnica-763  
Utemeljitev razglasitve z 
varovanimi sestavinami: 

V sklopu prenovljene domačije v jedru  naselja se je v primarni obliki ohranilo 
tipično  gospodarsko poslopje z odprtim arkadnim delom za  spravilo vozov.  
Zidana nadstropna stavba je  pokrita z dvokapno  opečno streho.   Čelni zatrep  
proti cesti poudarja  dvoje večjih,  polkrožno zaključenih okenskih odprtin ter tri 
manjše  okrogle line. Odprtine so   obdane z  širokimi obrobami in zaprte z  
dekorativnimi opečnimi  mrežami.  Arkadni loki  na zahodni  in stranskih  fasadah   
se  v zgornjem delu zaključujejo z opečno dekoracijo.   Iz arkadnega  dela  so 
vhodi v obokane hleve,  nad katerimi  poteka  vzdolž senik      lesen, dekorativno 
izrezljan  gank. Tudi zadnja fasada poslopja ima  ohranjene izvirne odprtine in 
dekorativne poudarke.  
Objekt   je  tipična   gospodarska stavba iz druge polovice  19. stoletja,  značilna  
za   velike kmečke posesti v vasi.  Z izvirno ohranjeno zunanjščino je med 
poslednjimi tovrstnimi stavbami v lokalnem okolju.    
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Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa trajno varovanje in ohranitev vseh 
zgodovinskih, kulturnih, etnoloških, krajinskih, arhitekturnih, likovnih in drugih 
vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti:  

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti), 
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, 
- originalna oblikovanost zunanjščine in notranjščine (oblika in  naklon 

strešin, kritina,  fasadni detajli in barve, arhitekturni poudarki  notranjščine, 
oboki), 

- funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora, 
- originalno stavbno pohištvo, 
- likovni in dekorativni detajli notranjščine in zunanjščine, 
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, 
- pojavnost  in  vedute na spomenik. 

Za spomenik velja:                             
- spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na 

način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegove kulturne 
lastnosti, 

- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, 
gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika, 

- dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove 
varovane vrednote, 

- dovoljeni so posegi za valorizacijo in povrnitev spomeniških  lastnosti,  
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev    trajnih   gospodarskih 

temeljev za ohranitev    spomenika ob spoštovanju njegove posebne  
narave in družbenega pomena.  

 
EŠD: 3286 

 
Ime enote: 

Prihova – Cerkev Marijinega vnebovzetja 

Lokacija: parc. št.: *22 k.o. Zgornje Grušovje-764 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Velika božjepotna cerkev stoji na razgledni legi, obdana z obzidjem in je močen 
prostorski poudarek. Sestavljajo jo zvonik, dolga pravokotna ladja, nekoliko ožji in 
višji, tristrano zaključen prezbiterij ter na severni strani prizidana nadstropna 
zakristija. Strehe so pokrite s skriljem. Zvonikove etaže ločujejo izžlebljeni zidci, 
zvonove line se polkrožno zaključujejo. Zvonica ima severni in južni portal, ki je 
profiliran z žlebom in s palico. Nad severnim portalom je vzidana kamnita plošča s 
profiliranim šilastim okvirom z letnico 1557 in napisom, na severozahodnem vogalu 
pa plošča z letnico 1562. Zvonikovi vogali in okna z okviri, posnetimi na ajdovo 
zrno, so polihromirani. Dolgo in visoko ladjo ter zakristijo podpirajo na severu 
poševni oporniki. Okna so pokončna in zamrežena z baročnimi diagonalnimi 
kovanimi mrežami. Portali imajo profilirane preklade. V notranjščini je zvonica 
križno rebrasto obokana. Rebra so obojestransko konkavno posneta. Stekajo se v 
ščitastem sklepniku, slonijo pa na konzolah, od katerih sta dve figuralni (obrazni) in 
dve piramidasti. Vogali zvonice so ob ladji posneti na ajdovo zrno. Tlak je 
marmornat, ladja je obokana z banjo s sosvodnicami. Slavolok je potlačeno 
polkrožno zaključen. Banjasti obok prezbiterija ima dva para sosvodnic. Zakristijo 
pokriva križni obok. Notranjščina je poslikana s Fantonijevimi freskami iz leta 1897. 
Nad slavolokom je napis: SVETIŠČE Z VELIKIM OLTARJEM JE BILO 
POSTAVLJENO L 1743 IN L 1897 JE BILA VSA CERKEV OKRAŠENA S SVETIMI 
PODOBAMI. Glavni oltar je zlat, iz  okoli 1680, s pozlato in dodatnimi kipi ga je 
dopolnil Franc Zamlik. Stranski oltarji so baročni. 
Prihovska cerkev se prvič omenja med leti 1504 in 1513. Najstarejši del stavbe je 
vzhodni del ladje, verjetno iz druge polovice 15. stoletja. Zvonik so prizidali sredi 
16. stoletja. Okoli 1743 so podaljšali ladjo, postavili sedanji prezbiterij, vse obokali 
in prizidali pritlično zakristijo ter ogradili pevsko emporo. Takrat so povečali veliki 
oltar in postavili vse štiri stranske oltarje.  
Cerkev je pomembna zaradi lege in celostne podobe gotsko baročne arhitekture z 
bogato opremo. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 
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- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam; 

- pri posegih v tla cerkve ali teren ob njeni zunanjščini so obvezne 
predhodne arheološke raziskave.  

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 

 
EŠD: 23677 

 
Ime enote: 

Prihova – Župnijsko središče 

Lokacija: parc. št.: *144, *145, *22, *26/1, *26/2, 1221/2, 80, 81/1, 81/2, 82, 84/2, 84/3, 85/2, 
87/3, 87/4, 87/5, 87/6 k.o Zgornje Grušovje-764 

Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Župnijsko središče na izpostavljeni krajinski legi vrh vzpetine sestavljajo gotsko 
baročna božjepotna cerkev Marijinega vnebovzetja, obdana s pokopališkim 
obzidjem, nižje ležeča nekdanja kaplanija, baročno župnišče in gospodarsko 
poslopje. Znotraj območja stoji tudi stanovanjska hiša novejšega nastanka v 20. 
stoletju. Župnišče je podolgovata enonadstropna stavba s šestosno glavno fasado 
in triosnima stranskima fasadama. Njene fasade členijo etažni in podstrešni venec, 
okenske obrobe in vogalniki. Na zunanjščini je vzidana plošča z napisom s 
kronogramom fILIa faCta Mater Ipte Istas aeDes (erIgebat) CVratorI sVo/ 18 
RENOVATUM 60. Župnišče je bilo prvotno pritlično, nato nadzidano. Kronogram da 
letnico gradnje 1766 in prenove 1860. 
Župnijsko središče je slikovita, umetnostno in kulturno pomembna celota s 
kakovostnimi ohranjenimi stavbami, ki so jih gradili od 16. do 19. stoletja, danes pa 
je podoba predvsem baročna. Skupaj ustvarjajo kvaliteten ambient in veduto. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut 
na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 
del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite stavb 
in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim 
pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti; 

- pri obnovi stanovanjske hiše iz 20. stoletja je  potrebno upoštevati, da 
mora župnijsko središče s cerkvijo ostati prostorska dominanta. Potrebno 
je podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika varovanju kvalitetnih 
pogledov na spomenik; 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam; 

- pri posegih v tla spomeniškega območja so obvezne predhodne 
arheološke raziskave.  

Zavarovano območje je namenjeno: 
- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, 

arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu; 
- opravljanju sakralnih obredov. 
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9. člen 
(Stavbe s parki ali vrtovi) 

Identifikacija spomenika – stavb s parki in vrtovi, utemeljitev razglasitve in opis varstvenega režima po posameznem 
spomeniku, in sicer: 
 
EŠD: 6912 

 
Ime enote: 

Oplotnica – Graščina 

Lokacija: parc. št.: 2042/1, 2042/2, 2042/3, 2042/4, 2042/6, 2042/7, 2042/8, 2043, 2044/1, 
2045 k.o. Oplotnica-763 

Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Kompleks graščine Oplotnica leži na desnem bregu Oplotnice, obdan z obzidjem, ki 
ga predira troje portalov. Na območju znotraj obzidja stojijo graščina, nekdanja 
kašča in stavbe novejšega datuma – gasilski dom, kulturni dom s prostori Občine in 
stanovanjska hiša. Graščina je enonadstropna zgradba s triosnimi fasadami in okni 
s kamnitimi okenskimi okviri s profiliranimi prekladami. Glavno vzhodno fasado 
poudarja polkrožni kamniti portal, nad njim pa se pne kvadratni prizidek s kapelo v 
notranjosti in polkrožno nišo z baročnim kipom svetnika na fasadi. Na zahodni 
fasadi je dodan enak, sodobno zasnovan prizidek s stopniščem v notranjosti. 
Notranjost je v celoti obokana, odlikujejo jo ohranjeni leseni tramovni stropovi v 
nadstropju, primarno stavbno pohištvo z okovjem in kamniti portali. Vrhunec 
predstavlja  bogato štukaturno okrašena kapela, zaprta s prvotno kovano mrežo. 
Posvečena je bila leta 1639. Celovita prenova graščine je razkrila, da je bila v 
osnovi zgrajena vsaj v 16. stoletju, verjetno pa je še starejša. Današnji izgled je 
dobila v drugi tretjini 17. stoletja. Sočasna je tudi nekdanja kašča, enonadstropno 
poslopje, ki stoji ob vzhodnem robu obzidja. Severno in južno fasado predirajo po 
trije arkadni loki, pokriva ga strma dvokapna opečnata streha. Ob zahodno fasado 
je postavljen enonadstropni prizidek novejšega nastanka.  
Prvotni grad na območju Oplotnice naj bi izviral iz 11. stoletja, njegovi lastniki so bili 
gospodje Oplotniški. Leta 1182 ga je štajerski vojvoda Otokar Traungavski podaril 
žičkemu samostanu skupaj s prisojnimi vinogradniškimi legami v okolici. Žički 
kartuzijani so si na oddaljenih posestvih postavljali pristave, oziroma dvore in med 
najimenitnejšimi je bil žički dvor v Oplotnici. Poleg upravnega poslopja je bila kašča 
za shranjevanje vina in poljskih pridelkov (danes poslopje Grajska 6). Po jožefinskih 
reformah je bila žička kartuzija razpuščena in oplotniška graščina je postala 
državna last. Leta 1826 jo je kupil knez Weirand Windischgraetz in jo imel v posesti 
do leta 1945, ko je bila ponovno podržavljena. Graščina je bila leta 2010 v celoti 
prenovljena, leta 2014 je bil v renesančno/baročnem slogu urejen parter pred 
graščino in celotna vrtnoarhitekturna zasnova znotraj obzidja. Kompleks oplotniške 
graščine je izjemna spomeniška celota, kapelo pa uvrščamo med najpomembnejše 
spomenike zgodnjebaročnega štukaterstva  v Sloveniji. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje umetnostnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, njihovi 

izvirnosti in neokrnjenosti; 
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 

varovanju spomeniških lastnosti; 
- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 

del spomenika; 
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 

načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov; 
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 

dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v 
njem odvijajoče se dejavnosti;  

- varuje se kompozicija vrtnoarhitekturne zasnove, njene strukturne poteze, 
kulturne sestavine (grajeni objekti, skulpture) in naravne sestavine, ki so 
vključene v kompozicijo (vsa vegetacija, topografija - relief); 

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primeru s soglasjem zavoda; 

- pri posegih v tla spomeniškega območja so obvezne predhodne 
arheološke raziskave;  

- novejše gradnje v območju spomenika (gasilski dom, kulturni dom, 
stanovanjska hiša) pri morebitnih obnovitvenih posegih ne smejo povečati 
obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritov, lahko pa jih znižajo. Vsi posegi 
morajo biti izvedeni v soglasju z zavodom. 

Zavarovano območje je namenjeno: 
- ohranitvi arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu. 
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10. člen 
(Spominski objekti ali kraji) 

Identifikacija spomenika – spominski objekti in kraji, utemeljitev razglasitve in opis varstvenega režima po posameznem 
spomeniku, in sicer: 
 
EŠD: 6989 

 
Ime enote: 

Malahorna – Slopno znamenje 

Lokacija: parc. št.: 1254/2 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Slopno znamenje kvadratnega tlorisa stoji na razgledni legi v vinogradu. Hišica 
rahlo izstopa in ima štiri polkrožno zaključene niše, pokriva jo osmerokotna 
piramidasta skriljasta strešica. Znamenje izvira iz 18. ali začetka 19. stoletja. Poleg   
kulturnozgodovinske vrednosti je tudi pomemben prostorski poudarek v krajini. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, njihovi 

izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; 
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 

varovanju spomeniških lastnosti; 
- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 

del spomenika; 
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 

načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov, 
opreme, poslikav in okrasja; 

- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite kapelice, razen vzdrževalnih 
posegov, ki jih s predhodnim pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri 
pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika; 

- na spomenik je prepovedano  postavljati nosilce infrastrukture in reklam; 
Zavarovano območje je namenjeno: 

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu. 

 
EŠD: 6991 

 
Ime enote: 

Markečica – Znamenje 

Lokacija: parc. št.: 3260 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Znamenje stoji ob poljski poti. Sestavljajo ga kamniti podstavek s posnetimi gornjimi 
robovi, osmerokotni steber, profilirani zidec in precej širša hišica. Hišico členijo štiri 
pravokotne niše in podstrešni venec, pokriva jo štirikapna piramidasta skriljasta 
streha. Hišica je v celoti poslikana v secco tehniki. Niše krasijo figuralne poslikave, 
polja med njimi pa so dekorativno okrašena. Poslikave so kakovostno delo, verjetno 
izpod rok furlanskega slikarja Tomaža Fantonija. Datiramo ga v zadnjo tretjino 19. 
stoletja in je pomemben prostorski poudarek. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, njihovi 

izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; 
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 

varovanju spomeniških lastnosti; 
- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot 

del spomenika; 
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po 

načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov, 
opreme, poslikav in okrasja; 

- prepoved vseh posegov v zaščiteni tloris in gabarite kapelice, razen 
vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim pisnim kulturnovarstvenim 
soglasjem odobri pristojni zavod; 

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika; 

- na spomenik je prepovedano  postavljati nosilce infrastrukture in reklam; 
Zavarovano območje je namenjeno: 

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu. 

 
EŠD: 6980 

 
Ime enote: 

Oplotnica – Slopno znamenje 
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Lokacija: zahodni del parcele 2505/5 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve z varovanimi 
sestavinami: 

Ob cesti Čadram – Oplotnica stoji slopno kužno znamenje. Slop ima močno 
posnete robove, zaključuje ga konkavni zidec pod hišico s štirimi nišami in 
žlebastim podstrešnim zidcem. Znamenje pokriva štirikapna skriljasta streha. Vse 
štiri niše krasijo figuralne poslikave v secco tehniki. Znamenje je verjetno 
poznogotsko, a je bilo kasneje spremenjeno.  

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; 
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju 
spomeniških lastnosti; 
- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del 
spomenika; 
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu 
ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, materialov, opreme, poslikav in 
okrasja; 
- prepoved vseh posegov v zaščiteni tloris in gabarite kapelice, razen vzdrževalnih 
posegov, ki jih s predhodnim pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni 
zavod; 
omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost 
javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika; 
na spomenik je prepovedano  postavljati nosilce infrastrukture in reklam; 
Zavarovano območje je namenjeno: 

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih in krajinskih vrednot; 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika; 
- predstavitvi  kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih; 
- učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu. 

 
EŠD: 23668 

 
Ime enote: 

Oplotnica – Spomenik NOB 

Lokacija: parc. št. 2028, 3033/4 k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev 
razglasitve: 

 V samem središču Oplotnice stoji spomenik padlim domačinom med II. svetovno 
vojno. Iz stopničastega podstavka se dviguje kamnit obelisk izdelan iz pohorskega 
granita, ki ima na vrhu upodobljeno peterokrako zvezdo.  Na osrednji del stebra je 
pritrjena plošča z napisom: » Ni smrti brez življenja, ni svobode brez trpljenja«. Pod 
njo vgrajene še tri plošče z napisi 25 imen padlih domačinov.  Spomenik, postavljen 
1950 leta, predstavlja primer kvalitetnega likovnega dela postavitve javnega 
obeležja takoj po končani vojni.  

Opis varstvenega 
režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
-   trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, 

zgodovinskih in krajinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik; 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti; 

- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so 
ovrednotene kot del spomenika; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika 
po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in 
materialov; 

- omogočanje znanstvenoraziskovalnega in učno-demonstracijskega dela, 
ki omogočajo boljše poznavanje spomenika in povečanje njegove 
pričevalnosti;  

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam; 

 
11. člen 

(Drugi objekti in naprave) 

Identifikacija spomenika – drugi objekti in naprave, utemeljitev razglasitve in opis varstvenega režima po posameznem 
spomeniku, in sicer: 
 
EŠD: 23670 

 
Ime enote: 

Brezje pri Oplotnici – Šparovčev kozolec  

Lokacija: parc. št.: *139     k.o. Brezje pri Oplotnici-762 
Utemeljitev razglasitve z 
varovanimi sestavinami: 

Večji  kozolec – toplar stoji na izpostavljenem mestu v okviru kmečke domačije. 
Deset opečno zidanih stebrov  podpira ostrešje kozolca in   tvori  štiri pare oken. 
Streha je  simetrična dvokapnica z novejšima lesenima zatrepoma,  krita  z 
bobrovcem. Štirje vogalni  nosilni stebri  so poudarjeni,  ometani in oblikovani  z 
vzorcem v grobem ometu, ostali  vmesni stebri  imajo  opečno konstrukcijo vidno. 
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V oknih med stebri  so nameščene  tesane late, nadstropje čelnih fasad pa zapirajo 
novejše lesene mreže.  Tla  kozolca so peščena.  
Toplar je primer vezanega kozolca  z zidanimi stebri in  tesanimi  lesenimi 
elementi. Zgrajen  je bil ob koncu 19.  ali v začetku 20. stoletja v okviru kmetije,  ki 
je bila  nekoč    v lasti   Žičke kartuzije. Kozolec  ima  ohranjene tradicionalne 
oblike in je   pomemben poudarek v pokrajini. 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- trajno varovanje in ohranitev  kulturnozgodovinskih, etnoloških, 

arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik, 

- posebno varovanje gabaritov in  gradbene  substance objekta, vseh  
arhitekturnih in likovnih  detajlov, tlorisne zasnove ter nepozidanega okolja  
spomenika, 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti, 

- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen strokovnih 
vzdrževalnih in obnovitvenih posegov,  

-  dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev 
za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne   narave in 
družbenega pomena.  

- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam.  

  
EŠD: 23669 

 
Ime enote: 

Markečica – Hudičekov kozolec  

Lokacija: parc. št.: 3241  - južni del      k.o. Oplotnica-763 
Utemeljitev razglasitve z 
varovanimi sestavinami: 

Nizek  vezani  kozolec – toplar  stoji  na samem, sredi  ravnega, odprtega prostora. 
Leseno tesano  konstrukcijo  stavbe  sestavlja troje vrst enakovrednih, vertikalnih 
hrastovih   stebrov,  ki tvorijo  dvo - ladijski tloris kozolca   s štirimi pari oken.  
Pritlični objekt   pokriva  dvokapna čopasta streha, z novejšimi  deskastimi čelnimi 
zatrepi, krita z bobrovcem.  Nosilni stebri  stojijo   na utrjenih kamnitih in betonskih 
točkovnih temeljih, tla so prstena.  Podstrešje  kozolca, kamor se spravlja 
posušena krma,  zapira lesen pod  s  pravokotno odprtino; dostop je mogoč  le po 
lestvi.  Kozolec je oblikovan preprosto, funkcionalno, brez  dekorativnih elementov. 
Na osrednjem zunanjem tramu    čelnega  dela stavbe  je v les zarezna  letnica 
1890.   
Kozolec predstavlja edinstveni tip   nizkega  toplarja, z neobičajnim   tlorisom dveh 
ladij. Je pomemben poudarek   v pokrajini ter za  lokalno in širše okolje  izjemen   
spomenik ljudskega stavbarstva.     

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- trajno varovanje in ohranitev  kulturnozgodovinskih, etnoloških, 

arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik, 

- posebno varovanje gabaritov in  gradbene  substance objekta, vseh  
arhitekturnih in likovnih  detajlov, tlorisne zasnove ter nepozidanega okolja  
spomenika, 

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in 
varovanju spomeniških lastnosti, 

- prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške lastnosti, razen strokovnih  
vzdrževalnih in obnovitvenih posegov,  

-  dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev 
za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne     narave in 
družbenega pomena.  

-     v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem 
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam.  

 
12. člen 

( nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, 
pristojen za področje kulturne dediščine. 
 

13. člen 

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v 
zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na 
nepremičninah, navedenih v 5. členu tega odloka. 
 

14. člen 

Občina ima predkupno pravico na vseh nepremičninah, ki 

so navedene v tem odloku. 
 
5. Upravljanje s spomenikom 

 
15. člen 

(upravljanje) 

Za spomenik Oplotnica – Graščina naveden v 9. členu 
tega odloka je upravljavec spomenika Občina Oplotnica, 
ki je dolžan v roku  enega leta po sprejemu tega odloka 
sprejeti načrt upravljanja. 
 
6. Končne določbe 
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16. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe 
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in 
nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na 
območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 
21/92), ki se nanašajo na nepremične kulturne ter 
zgodovinske spomenike na območju Občine Oplotnica. 
 

17. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
  
Datum: 18. 12. 2019 
Številka: 9.5/2019 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
1443. Sklep o določitvi cen programov vrtca na 

območju občine Oplotnica 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št.12/96, 44/00, 78/03, 72/05,100/05, 25/08, 98/09 in 
34/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in določil 
Statuta Občine Oplotnica ( UGSO št.49/15) je Občinski 
svet Občine Oplotnica na 5. redni seji, dne 18. 12. 2019, 
sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA NA 

OBMOČJU OBČINE OPLOTNICA 

 
1.člen 

Cene programov v javnem vrtcu na območju občine 
Oplotnica so: 
 

Vrsta programa Ocena 
programa v 
EUR 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 448,90 

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 324,49 

Kombinirani oddelek in starost (3 do 4 let) 377,06 

 
2.člen 

Pri dnevni odsotnosti se odbijejo stroški živil v višini: 
 

Obroki Dnevno v EUR 

Zajtrk 0,30 

Malica 0,20 

Kosilo 0,69 

Skupaj 1,19 

 
3.člen 

Starši otrok, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira 
plačila programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v 
obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko 
starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za 
največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati 
odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem 
odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30 % 
plačila določenega z odločbo.  

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Oplotnica po 
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne 
sofinancira plačila programov, enkrat v koledarskem letu 
uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi 
bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 
oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge 
staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, vrtec obvesti 
občino o upravičenosti do oprostitve plačila. 

Starši otrok so do znižanja plačila zaradi poletne 
rezervacije in bolezenske odsotnosti upravičeni le v 
primeru, da imajo v vrtcu poravnane vse obveznosti. 

Starši lahko na podlagi vloge Centra za socialno delo in 
priložene dokumentacije za otroke, ki so upravičeni do 
dodatka za nego otroka, skladno s 3. odstavkom 79. 
člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G 
in 14/18), uveljavljajo višjo oprostitev subvencioniranja 
vrtca.  
 

4.člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
cenah programov vrtcev na območju  
občine Oplotnica, objavljen v UGSO št. 63/17 z dne 29. 
12. 2017. 
 

5.člen 

Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa  
se od 1. 1. 2020 dalje. 
 
Številka: 5.12.1/2019 
Datum: 18. 12. 2019   
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 

OBČINA PREVALJE 

 
1444. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Prevalje v obdobju januar – marec 2020 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18)) in 17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/2015) je župan 
Občine Prevalje dne 19.12.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE PREVALJE V 

OBDOBJU JANUAR – MAREC 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Prevalje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
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prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15– 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 v nadaljevanju: ZJF) 
in Odlokom o proračunu Občine Prevalje za leto 2019 in 
njegovimi spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 4/19, 30/19, 44/19; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu). 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 

 
3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 

 
 v € 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

 

Skupina/Podskupina kontov Proračun januar- 
marec 2020    

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.414.099 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.298.826 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.056.815 

     700 Davki na dohodek in dobiček 967.161 

     703 Davki na premoženje 17.272 

     704 Domači davki na blago in storitve 74.922 

     706 Drugi davki -2.540 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 242.011 

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 75.085 

     711 Takse in pristojbine 1.162 

     712 Denarne kazni 960 

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

     714 Drugi nedavčni prihodki 164.804 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 16.582 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 16.582 

73 DONACIJE 0 

     730 Prejete donacije  iz domačih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 98.691 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 78.748 

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav  19.943 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.250.042 

40 TEKOČI ODHODKI   489.147 

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 70.783 

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 12.066 

     402 Izdatki za blago in storitve 396.484 

     403 Plačila domačih obresti 5.230 

     409 Rezerve 4.584 

41 TEKOČI TRANSFERI 509.694 

    410 Subvencije 103 

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 339.118 

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.171 

    413 Drugi tekoči domači transferi 154.302 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 236.094 

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 236.094 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.107 

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 1.069 

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 14.037 

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

164.057 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

0 

Skupina/Podskupina kontov  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

      750 Prejeta vračila danih posojil 0 

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

0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  

0 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

 

Skupina/Podskupina kontov  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 63.920 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -63.920 

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 100.137 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.) -164.057 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 298.000 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni  proračunskih postavk – podkontov . 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43.  in 44. člena ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina  ne more 
zadolžiti.  
 
5. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2020 dalje. 
 
Številka: 410-0019/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
 

1445. Odlok o spremembi Odloka o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Prevalje 

 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) je Občinski svet 
Občine Prevalje na 19. redni seji dne 19.12.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O POSTOPKU IN MERILIH 

ZA SOFINANCIRANJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 

PREVALJE 

 
1. člen 

(1) V Merilih in pogojih za vrednotenje letnega programa 
športa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018, v 
nadaljevanju: merila in pogoji), ki so na podlagi 19. člena 
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 5/2018, v nadaljevanju: odlok) 
priloga in sestavni del odloka, se peta alineja tretjega 
odstavka 6. točke - Športne prireditve  spremeni tako, da 
se črta zadnji stavek. 
 

2. člen 

(1)  Vse ostale določbe odloka ter meril in pogojev 
ostanejo nespremenjene. 

 
3 člena 

(1) Ta sprememba se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 6712-0002/2018 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
1446. Sklep o določitvi cen programov v Osnovni 

šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti  Vrtec 
Prevalje 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 
36/2010 in  55/2017),  določil Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005, 
93/2015 in 59/2019), 24. člena Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.  62/2010, 
40/2011, 14/2013, 99/2013, 57/2015, 90/2015, 88/2016, 
75/2017, 77/2018 in 47/2019) in 17. člena Statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015), je 
Občinski svet Občine Prevalje na 9. redni seji dne 
19.12.2019 sprejel 
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SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V OSNOVNI ŠOLI 

FRANJA GOLOBA PREVALJE, 
ENOTI  VRTEC PREVALJE 

 
I. 

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje 
za celodnevni program (6 do 9 ur) od 1.1.2020 dalje 
znašajo: 

 za  I. starostno skupino (od 1 do 3 let)      481,45 € 

 za II. starostno skupino (od 3 let do vstopa v šolo)
 388,77 € 

 
II. 

Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v ceni 
programa, ki je opredeljena v točki I. tega sklepa, znaša: 

a) malica 0,57 € 
b) kosilo 1,12 € 
c) dodatna popoldanska malica, ki ni vračunana v ceni 

programa 0,55 € 
 

III. 

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega 
je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, 
varstva in prehrane otroka v vrtcu. 

Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, 
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Plačilo 
staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v 
plačilne razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek 
na osebo  v % od neto povprečne plače. V posameznem 
plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene 
programa. Starši plačajo največ 77% cene programa, v 
katerega je vključen otrok.   

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila in so 
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, šola izstavi 
račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po 
lestvici. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v 
katerega je vključen otrok. 
 

IV. 

Starši vpišejo  otroka v OŠ Franja Goloba Prevalje, Enoto 
Vrtec Prevalje praviloma za obdobje enega leta, ki traja 
od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. 
 

V. 

Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, 
ki jo starši pisno sklenejo z OŠ Franja Goloba Prevalje, 
Enoto Vrtec Prevalje ob vpisu otroka. 
 

VI. 

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovnega časa 
vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko Enota Vrtec 
Prevalje  staršem zaračuna 7,70 € za vsako začetno uro. 
 

VII. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov v OŠ Franja Goloba Prevalje, 
Enoti Vrtec Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
4/2019). 
 

VIII. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 
1.1.2020. 
 
Številka: 602-0002/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
1447. Sklep o določitvi najemnin za leto 2020 

 
Na podlagi 35. 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 na podlagi 17. člena 
Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 70/2015)  je Občinski svet Občine Prevalje na 9. redni 
seji dne 19.12.2019 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI NAJEMNIN 

ZA LETO 2020 
 

I. 

 

 
 

 

1. NAJEM ZEMLJIŠČ  

Najem vrtov  

Do 100 m2 0,50 EUR/m2/leto 

Nad 100 m2 50,00 EUR/leto 

Najem stavbnih zemljišč   

Nezazidano zemljišče (npr. zelenice, ipd.) 0,13 EUR/m²/leto 

Nezazidano zemljišče, na katerem so postavljeni začasni objekti 
(npr. postavitev zabojnikov za smeti, ipd.) 

1,50 EUR/m²/mesec 

Pozidano zemljišče (npr. parkirišča, ograje, letni vrtovi, razni objekti, ipd.):   0,50 EUR/m²/mesec 

Ekstenzivna in intenzivna kmetijska raba  
(travnik, sadovnjak, pašnik, njiva, ipd.) 

96,45 EUR/ha/leto 

2. NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV  

Poslovni prostori  5,00 EUR/m²/mesec*1 

2.1. Uporaba velike dvorane Družbenega doma:  

 Za družabne prireditve z gostinsko ponudbo  

       (poroke, valete, zaključki, plesni večeri, občni zbor, ipd.) 

400,00 EUR/prireditev*2,*3 

 

 Za kulturne, športne in druge prireditve ter združevanja 

        (koncerti, gledališke predstave oz. združevanja, recitale,                

50,00 EUR/uro*2 
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Opomba: Najem prodajne hišice pomeni tudi pravico uporabe prostora pred hišico, kakor izhaja iz skice iz priloge. 
 

 
 
 
 
 

 

Najem tržne površine (lastno prodajno mesto na označenem prodajnem 
prostoru) 

 

 dnevni 8 EUR 

 tedenski 32 EUR  

 mesečni 120 EUR  
 
Opomba: Prodaja se lahko vrši samo na označenem prodajnem prostoru. Skica označenega prodajnega prostora izhaja iz 
priloge. 
 

proslave, tekmovanja, predstavitve umetniških del, srečanja zaposlenih, 
sprejemi, obdarovanja, prodajni sejmi, predavanja ipd.) 

 

 Rekreativni nameni 

 (zumba, aerobika, ples, pilates, joga, razni tečaji, ipd.)  

20,00 EUR/uro 

 Za humanitarne namene 4,00 EUR/uro 

 Za druge namene, ki niso razvrščeni drugje 50,00  EUR/uro*2 

2.2. Uporaba ostalih prostorov (Mala dvorana 1, Mala dvorana 2, 
Predprostor 1, Predprostor 2, galerija) Družbenega doma: 

 

 Za družabne prireditve z gostinsko ponudbo  

       (poroke, valete, zaključki, plesni večeri, občni zbor, ipd.) 

120,00 EUR/prireditev*2 

 

 Za kulturne, športne in druge prireditve ter združevanja 

        (koncerti, gledališke predstave oz. združevanja, recitale,                
proslave, tekmovanja, predstavitve umetniških del, srečanja zaposlenih, 
sprejemi, obdarovanja, prodajni sejmi, predavanja ipd.) 

 

15,00 EUR/uro*2 

  

 Rekreativni nameni 

 (zumba, aerobika, ples, pilates, joga, razni tečaji, ipd.)  

10,00 EUR/uro 

 Za humanitarne namene 2,00 EUR/uro 

 Za druge namene, ki niso razvrščeni drugje 15,00  EUR/uro*2 

DOPLAČILA: 

1.) PRIPRAVA DVORANE (postavljanje/pospravljanje stolov in miz) -  velika dvorana Družbenega doma 100 
EUR/prireditev 

- majhna dvorana Družbenega doma 10 
EUR/prireditev 

2.) ČIŠČENJE DVORANE PO PRIREDITVI                                       - po ceniku izvajalca 
3.) OSVETLJAVA                                                                                - po ceniku izvajalca 
4.) OZVOČENJE                                                                                  - po ceniku izvajalca 
5.) ČIŠČENJE MED PRIREDITVIJO                                                    - po ceniku izvajalca 

3. TRŽNICA  

Najem prodajne hišice v lasti občine  

 dnevni 8 EUR 

 tedenski 32 EUR 

 mesečni 120 EUR 

Najem prodajne stojnice v lasti občine  

 dnevni 3 EUR 

 tedenski 10 EUR 

 mesečni 20 EUR 

4. NAJEM ŠPORTNIH OBJEKTOV  

Uporaba športne dvorane  

 Za prireditev z uporabo povečane tribune. 
 

750,00 EUR, postavitev sedežev 
v dvorani se dodatno obračuna 
0,82 EUR/kom. 

 Za prireditev z uporabo tribune 
500,00 EUR, postavitev sedežev 
v dvorani se dodatno obračuna 
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*1 V ceno niso vključeni stroški (stroški električne energije, ogrevanja, uporabe vode, čiščenje prostorov). 
*2 Cena najema zajema poleg najema prostorov tudi stroške električne energije, ogrevanja in uporabe vode, ne zajema pa 
stroškov čiščenja.  
*3 Zaradi zavarovanja najemnega razmerja in vseh morebitnih zahtevkov najemodajalca proti najemniku (morebitna škoda, 
neporavnana najemnina, ipd.), lahko najemodajalec zahteva varščino v višini 100,00 EUR na račun Občine Prevalje, Trg 2a, 
2391 Prevalje, TRR št. 01375-0100010242, kar se stranke dogovorijo ob podpisu pogodbe. 
 

 
 
 
 
 

 
Zaklonišča se dajo v najem v miru, pri čemer je potrebno 
poudariti, da: 

 se ne smejo izvajati nobene adaptacije oz. obnove, 
ki bi poslabšale zaščitno funkcijo zaklonišča, 

 se ne smejo uporabljati oz. oddajati prostori, 
namenjeni prezračevanju (ventilaciji) in prostori, ki 
so namenjeni shranjevanju opreme za zaklonišča, 

 se ne sme skladiščit stvari, ki lahko poslabšujejo 
higienske razmere zaklonišč, 

 zaklonišče je potrebno redno vzdrževati in ga v 
primeru »nesreče« ali razglašenega izrednega 
stanja v roku 24 ur izprazniti. 

 
II. 

Za najem velike dvorane in ostalih prostorov, kjer je 
določena cena na uro, se zaračuna uporaba po dejanski 
uporabi, s tem, da se obvezno zaračuna najmanj ena 
začetna ura, v kolikor je predvidena uporaba manj kot 
šest (6) ur. Obračunajo se polne ure, pri čemer se 
uporaba do 15 min pred ali po poteku ure zaokroži 
navzdol, kar je več pa navzgor. V čas uporabe dvorane 
se všteva tudi čas priprave dvorane in druge aktivnosti 
uporabnika (vaje, generalka, nameščanje in 
odstranjevanje ozvočenja, osvetlitve, scene, ipd…) s 
strani uporabnika. 
 

III. 

Pri uporabi športne dvorane, male telovadnice ter 
velikega igrišča v Športnem parku Ugasle peči se 
zaračuna uporaba po dejanski uporabi, s tem, da se 
obvezno zaračuna najmanj ena začetna ura. Obračunajo 
se časovni intervali, kakor določeno s tem sklepom, pri 
čemer se uporaba do 15 min pred ali preko intervala 
zaokroži navzdol, kar je več, pa navzgor. V čas uporabe 
teh objektov se všteva tudi čas priprave dvorane in druge 
aktivnosti uporabnika.  

 
IV. 

Najem tržnice: 

 dnevni najem pomeni najem na določen datum (t.i. 
koledarski datum), 

 tedenski najem je mogoč, če se prodaja vrši 
najmanj 4 dni v tednu, 

 mesečni najem je mogoč, če se prodaja vrši 
najmanj 5 dni v tednu. 

Znesek najemnine za uporabo tržnice vključuje že 
pripadajoče stroške (stroški električne energije, vode in 
komunalnih storitev, stroški zavarovanja, stroški 
čiščenja,..). 
 

V. 

V zgoraj navedenih cenah davščine niso zajete. 
Skladno z določbami 44. člena Zakona o davku na 

dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 
90/15) se DDV pri plačilu najemnine za najem 
nepremičnin/zemljišč ne obračunava. 

Najemodajalec bo najemojemalcu za uporabo dvorane 
Družbenega doma, športne dvorane, male telovadnice, 
velikega in malega nogometnega igrišča izstavil fakturo z 
vračunanim DDV. 
 

VI. 

Brezplačna uporaba je mogoča samo za: 

 osebe javnega prava za opravljanje javnih nalog, 
razen za javna podjetja; 

 nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, 
za opravljanje dejavnosti, za katero so 
ustanovljene; 

 mednarodne organizacije, katerih članica je RS in 
imajo na ozemlju RS svoj sedež, agencijo, oddelke, 
predstavništvo ali pisarno. 

0,82 EUR/kom. 

 Za rekreativne namene in vadbo 18,26 EUR/uro 

Uporaba male telovadnice  

 Za prireditev (stojišča) 350,00 EUR 

 Za rekreativne namene in vadbo 9,13 EUR/uro 

Uporaba velikega igrišča v Športnem parku Ugasle peči  

 Za izvedbo treninga 

70,00 EUR/1,5 ure za uporabo 
celega igrišča; 
40,00 EUR/1,5 ure za uporabo 
polovice igrišča; 
Ob uporabi razsvetljave se 
dodatno obračuna 10,00 EUR 

 Za izvedbo tekme 
120,00 EUR, ob uporabi 
razsvetljave, se dodatno obračuna 
10,00 EUR 

Uporaba malega asfaltiranega igrišča v  
Športnem Parku Ugasle peči 

50 EUR/ uro 
 

5. NAJEM ZAKLONIŠČA  

Uporaba zaklonišč  

 Najem zaklonišča za shrambo 1,25 EUR/m2/mesec 
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VII. 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začne od dne 01.01.2020 dalje. 
 
Številka: 032-0019/2019 
Datum: 19.12.2019 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 
Priloga: 

 Slika tržnice 
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1448. Sklep o določitvi tržne najemnine 

 
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 
142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 17. 
člena Statuta Občine Prevalje (UGSO, št 70/2015) je 
Občinski svet Občine Prevalje na 9. redni seji, dne 
19.12.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI TRŽNE NAJEMNINE 

 
I. 

S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Prevalje 
določa: 

 tržne najemnine za neprofitna stanovanja za 
najemnike, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev 
za pridobitev neprofitnega stanovanja, določene v 
vsakokratnem veljavnem Pravilniku o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: 
Pravilnik); 

 tržne najemnine za neprofitna stanovanja 
najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot 
bi jim pripadalo po površinskih normativih, 
določenih v Pravilniku. 

 
II. 

Za neprofitna stanovanja, katerih najemniki ne 
izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev 
stanovanja, določenih v Pravilniku, se, upoštevaje 
sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina v 
višini 4,00€/m2 stanovanjske površine. 
 

III. 

Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje 
stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz 
Pravilnika pripadalo, se za tisti del površine, ki presega 
veljavni površinski normative, ki ga določa Pravilnik, 
določi tržna najemnina v višini 4,00€/m2. 

Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu 
večje neprofitno stanovanje, kot bi mu pripadalo po 
površinskem normative iz Pravilnika, in ne sprejme 
zamenjave s stanovanjem, ki bi mu po površinskem 
normative pripadalo, se določi tržna najemnina v višini 
4,00€/m2 za tisti del površine, ki presega veljavni 
površinski normativ. 
 

IV. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3521-0004/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
1449. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 

občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2020 

 
Na podlagi 17. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/07 in 
10/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) je Občinski 
svet Občine Prevalje na 9. redni seji dne 19.12.2019 
sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

OBČINSKIH TAKS V OBČINI PREVALJE ZA LETO 
2020 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2020 
znaša 0,077 EUR. 
 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1.2020 dalje.  

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v 
Občini Prevalje za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/19). 
 
Številka: 426-0041/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
1450. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 
Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I- in 
14/15 – ZUUJFO176/08-10, 40/2012-ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 70/2015), je Občinski svet 
Občine Prevalje na 9. redni seji dne 19.12.2019 sprejel 
 

SKLEP 9/16 

 
Nepremičnini parc. št. 487/4, k.o. 874 – Šentanel, se 
ukine status javnega dobra. 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-0108/2017 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
1451. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 
Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I- in 
14/15 – ZUUJFO176/08-10, 40/2012-ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 70/2015), je Občinski svet 
Občine Prevalje na 9. redni seji dne 19.12.2019 sprejel 
 

SKLEP 9/15 
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Nepremičnini parc. št. 551/5, k.o. 884 – Farna vas, se 
ukine status javnega dobra. 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-0083/2019 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

 
1452. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda —zavoda 

za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Ravne na Koroškem 

 
Na podlagi drugega odstavka 61. 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), 3. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 
- ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 
66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - 
ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 19. in 86. člena Statuta 
Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 16/16) je Občinski svet Občine Ravne na 
Koroškem na svoji 9. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel  
 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA — 

ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN 
MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEM 

 
1. Splošne določbe 

 
1. člen 

(ustanovitelj) 

S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: 
ustanovitelj) ustanovi javni zavod Zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem (v 
nadaljevanju: zavod) za upravljanje, urejanje in 
vzdrževanje športne infrastrukture ter izvajanje javne 
službe na področju športa, kulture, turizma in mladinske 
dejavnosti.  
 

2. člen 
 (ime in sedež zavoda) 

Ime zavoda: Zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem 

Sedež zavoda: Ravne na Koroškem 
Skrajšano ime zavoda: ZKŠTM Ravne na Koroškem 
Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali 

grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda. 
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem z 

ustanoviteljem.  
 

3. člen 
 (pravni status zavoda) 

Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami in 
odgovornostmi, kot jih določa ta odlok. Zavod je vpisan v 
sodni register pri Okrožnem sodišču Slovenj Gradec, in 
sicer s sklepom z dne 29. 12. 2011 in številko Sgr 
2011/50376.  
 
 

4. člen 
(žig zavoda) 

Zavod ima žig z znakom in napisom zavoda. Oblika in 
uporaba žiga se določi s statutom zavoda.   
 
2. Dejavnost zavoda 

 
5. člen 

(dejavnost zavoda) 

Zavod opravlja zlasti naslednje naloge: 

 upravljanje in vzdrževanje športne infrastrukture; 

 vzdrževanje objektov in delov objektov, naprav, 
igrišč, opreme in tehnične opreme, ki jih ima zavod 
v upravljanju;  

 zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih 
ima v upravljanju; 

 skrb za delovanje sistema za zasneževanje 
smučarske proge; 

 svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in 
upravljanju javnih športnih objektov v občini;  

 daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje 
športne infrastrukture;  

 usklajuje skupne aktivnosti pri organizaciji, razvoju, 
promociji in trženju športne, kulturne in turistične 
ponudbe ter mladinskih dejavnosti v občini, v skladu 
z usmeritvami iz strateških dokumentov razvoja 
športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v 
Občini Ravne na Koroškem; 

 spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja 
športne, kulturne, turistične in mladinske dejavnosti, 
prireditve in tekmovanja; 

 zbira in posreduje informacije o športnem, 
kulturnem in turističnem dogajanju ter mladinskih 
dejavnosti v občini, izvaja informacijsko-
organizacijsko podporo turistični dejavnosti; 

 izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih 
programov s področij športa, kulture, turizma in 
mladinskih dejavnosti; 

 sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne 
infrastrukture s področja športa, kulture, turizma in 
mladinskih dejavnosti; 

 upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo na 
področju športa, kulture, turizma in mladinskih 
dejavnosti, ki mu jo v upravljanje prenese 
ustanovitelj, in jo daje v najem drugim izvajalcem v 
skladu z zakonodajo; 

 zagotavlja javno dostopnost kulturne in druge 
dediščine, s katero upravlja ter aktivno sodeluje z 
drugimi izvajalci javne službe s področja dejavnosti 
splošnega pomena na območju občine; 

 skrbi za vključevanje športnih, kulturnih in turističnih 
programov in mladinskih dejavnosti ter projektov v 
druge dejavnosti, z namenom celovite ponudbe in 
promocije Občine Ravne na Koroškem; 

 vzpostavlja partnerstvo med izvajalci športnih, 
kulturnih in mladinskih dejavnosti s šolstvom, civilno 
družbo in gospodarstvom, predvsem na področju 
razvoja turizma; 

 nudi strokovno, tehnično in organizacijsko pomoč 
ter svetovanje organizacijam, ki izvajajo športne, 
kulturne, turistične in mladinske dejavnosti; 

 usklajuje aktivnosti in se vključuje v skupno 
turistično ponudbo koroške regije; 

 omogoča neformalno izobraževanje in 
usposabljanje mladih za mladinsko delo ter 
multikulturno vzgojo; 

 vključuje se v Evropsko zvezo nacionalnih kulturnih 
centrov in omogoča mednarodni mladinski turizem; 
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 vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami 
doma in v tujini, izmenjuje prireditve in razstave 
med domačimi in tujimi organizatorji; 

 izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami 
na področju športa, kulture, turizma in mladinskih 
dejavnosti; 

 sodeluje pri organizaciji in koordinaciji možnosti 
javnih in priložnostnih del; 

 sodeluje s humanitarnimi organizacijami pri 
osveščanju mladih oziroma okolja, v katerem živijo; 

 sodeluje z organizacijami, institucijami in društvi ter 
javnimi delavci, ki se ukvarjajo s sorodno 
dejavnostjo; 

 izvaja naloge turističnega centra; 

 pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za 
ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje 
z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in 
drugimi;  

 opravlja druge naloge, vezane na izvajanje javne 
službe s področij svoje dejavnosti in nalog na 
podlagi usmeritev ustanovitelja. 

 Zavod lahko poleg dejavnosti iz prvega odstavka 
tega člena opravlja še dopolnilne dejavnosti, če je 
zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za 
njihovo delovanje: 

 organizira, pripravlja in izvaja kongrese, 
posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese, 
proslave in druge prireditve komercialne narave; 

 organizira in izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, 
gledališke, glasbene, kongresne, izobraževalne, 
sejemske, festivalske, športne, družabne in druge 
prireditve, organizira dejavnost propagande ter 
druge dejavnosti, ki ne sodijo v program javne 
službe; 

 izvaja kino predstave in predvaja filme; 

 oddaja dvorane in druge prostore, infrastrukturo, 
tehnično opremo in opravlja storitve za izvedbo 
vseh vrst prireditev; 

 ponuja pogodbene storitve v okviru registrirane 
dejavnosti; 

 izvaja informativno-propagandno in založniško 
dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni 
javna služba; 

 opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne 
dejavnosti osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju 
zakonskih pogojev za izvajanje; 

 trguje na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi 
spominki in športnimi proizvodi ter organizira 
avkcije; 

 prodaja likovna dela, izdelke domače in umetne 
obrti, prodaja informativno-oglaševalska gradiva, 
knjige, nosilce zvoka in videokaset, spominke ipd. s 
področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, 
turizma, športa itd.; 

 trži celovito turistično ponudbo na ravni turističnega 
območja, prodaja turistične storitve;  

 posreduje pri prodajah vstopnic za prireditve drugih 
organizatorjev ipd.; 

 pripravlja in izdaja vse vrste publikacij s področja 
svojega delovanja v knjižni in neknjižni obliki; 

 posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve; 

 opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in 
izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje. 

Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe iz prejšnjih 
odstavkov opravlja tržne dejavnosti, ki so povezane z 
opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa 
povečujejo učinkovitejšo uporabo sredstev zavoda.  

Obseg opravljanja dejavnosti se določi z letnim 
programom dela na podlagi dolgoročnih programov 
ustanovitelja in zavoda.   

Zavod upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih s sklepom 
prenese v upravljanje zavodu ustanovitelj.  
 

6. člen 
(dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji 

dejavnosti) 

(1) Dejavnosti zavoda iz 5. člena so v skladu s 
standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene v: 

C/18.120 Drugo tiskanje 
C/18.130 Pripravo za tisk in objavo 
C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
G/46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, 

krzna, obutve, usnjenih izdelkov 
G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih 

določenih izdelkov 
G/46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji 

raznovrstnih izdelkov 
G/46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 
G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s pijačami 
G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s knjigami 
G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami 
G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z umetniškimi izdelki 
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih 

specializiranih prodajalnah 
G/47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 

tekstilijami in obutvijo 
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom 
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic 
H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
I/55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 
I/55.204 Dejavnost počitniških domov in podobnih 

nastanitvenih obratov za kratkotrajne bivanje 
I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
I/56.210 Priložnostna priprava in strežba jedi 
I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
I/56.103 Slaščičarne in kavarne 
I/56.104 Začasni gostinski obrati 
I/56.300 Strežba pijač 
J/58.110 Izdajanje knjig 
J/58.130 Izdajanje časopisov 
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J/58.190 Drugo založništvo 
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj 
I/59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi 

filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
I/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj 
J/59.140 Kinematografska dejavnost 
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij 
J/62.090 Druge, z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami, povezane 
dejavnosti 

J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti 

J/63.120 Obratovanje spletnih portalov 
J/63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev 
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin 
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 

pogodbi 
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju družboslovja in humanistike 
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
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M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
M/74.200 Fotografska dejavnost 
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti   
N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in 

zakup 
N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v 

najem in zakup 
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
N/79.900 Rezervacije in druge, s potovanji povezane 

dejavnosti 
N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
N/81.210 Splošno čiščenje stavb 
N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice 
N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti 
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje 
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju športa in 
rekreacije 

P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju kulture in 
umetnosti 

P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje 

R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 

uprizarjanje 
R/90.030 Umetniško ustvarjanje 
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R/91.020 Dejavnost muzejev 
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine 
R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
R/93.130 Obratovanje fitnes objektov 
R/93.190 Druge športne dejavnosti 
R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
R/93.292 Dejavnost smučarskih centrov 
R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

Glavna dejavnost zavoda je:  
93.110 (Obratovanje športnih objektov).  

 
3. Organi zavoda 

 
7. člen 

(organi zavoda) 

Organi zavoda so: 
1. svet zavoda, 
2. direktor in 
3. strokovni svet. 

 
3.1 Svet zavoda 

 
8. člen 

 (sestava sveta zavoda) 

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.  
Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer: 

 šest predstavnikov ustanovitelja, 

 en predstavnik kulturne javnosti v občini, 

 en predstavnik športne javnosti v občini, 

 en predstavnik mladinskih dejavnosti, 

 en predstavnik turističnih dejavnosti, 

 en predstavnik delavcev zavoda. 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet 

Občine Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: 

občinski svet) izmed strokovnjakov s področja dela 
javnega zavoda, financ in pravnih zadev. Predstavnika 
kulturne javnosti imenuje Zveza kulturnih društev Občine 
Ravne na Koroškem. Predstavnika športne javnosti 
imenuje Zveza športnih društev Ravne na Koroškem. 
Predstavnika mladinskih dejavnosti imenuje Mladinski 
svet Ravne na Koroškem. Predstavnika turističnih 
dejavnosti imenujejo turistična društva v občini. 
Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem. Postopek volitev podrobneje ureja 
statut zavoda. 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta; po preteku 
te dobe so lahko člani ponovno izvoljeni oziroma 
imenovani. 
 

9. člen 
 (odločanje in pristojnosti sveta zavoda) 

Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko 
veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj šest 
članov. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način 
uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda 
določi svet zavoda s poslovnikom. 

Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika 
sveta zavoda in njegovega namestnika. 

Naloge sveta zavoda so: 

 nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda; 

 spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda; 

 imenuje in razrešuje direktorja zavoda ob soglasju 
ustanovitelja; 

 obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in 
pobude za reševanje teh vprašanj; 

 predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo 
lahko opravi tudi občinski notranji revizor; 

 ocenjuje delo direktorja; 

 daje soglasje k strateškemu načrtu in kadrovskemu 
načrtu; 

 s soglasjem ustanovitelja sprejema statut zavoda; 

 sprejema druge splošne akte zavoda, določene z 
zakonom in tem odlokom; 

 sprejema letne delovne načrt in poročila o 
njegovem izvajanju; 

 sprejema programe dela in razvoja zavoda ter 
spremlja njihovo izvajanje; 

 sprejema finančne načrte in zaključne račune s 
soglasjem ustanovitelja; 

 sprejema načrte nabav osnovnih sredstev in 
investicijskega vzdrževanja; 

 sprejema druge akte, ki urejajo pomembna 
vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda; 

 daje ustanovitelju in direktorju mnenje o 
posameznih vprašanjih; 

 obravnava predloge in mnenja zainteresirane 
javnosti; 

 predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev 
dejavnosti; 

 odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti 
zaposlenih v zavodu; 

 sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja; 

 daje soglasja k cenam storitev zavoda; 

 razpisuje volitve članov v svet zavoda; 

 opravlja druge naloge, določene z zakonom, 
statutom zavoda in drugimi predpisi. 

 
10. člen 

(predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda) 

Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, če: 

 odstopi, 
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 zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov 
ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda, 

 je razrešen, 

 predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v 
zavodu.   

V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka tega 
člena, član sveta odstopi tako, da svetu zavoda poda 
odstopno izjavo, in sicer, ali na sami seji sveta zavoda ali 
pisno. Če član sveta zavoda poda pisno odstopno izjavo, 
mora pisno odstopno izjavo nasloviti na Svet zavoda. 
Pisna odstopna izjava mora biti poslana priporočeno. 
Članu sveta zavoda v odstopni izjavi ni potrebno navajati 
razlogov za odstop.  

V primeru iz druge alineje prvega odstavka tega člena 
lahko članu sveta zavoda mandat preneha, ali z 
odstopno izjavo ali z razrešitvijo. Član sveta zavoda je 
razrešen, če se zaradi bolezni ali daljše odsotnosti ali 
drugih razlogov, zaradi katerih ne more več opravljati 
funkcije člana sveta zavoda, ne more udeležiti treh 
zaporednih sej sveta zavoda oz. če njegova odsotnost iz, 
v tem odstavku navedenih razlogov, traja dlje kot 6 
mesecev. Član sveta zavoda lahko iz razlogov, ki so 
navedeni v tem odstavku, ob svoji oceni, da je to v 
interesu zavoda, tudi sam odstopi, in sicer tako, da poda 
odstopno izjavo. Za način podaje odstopne izjave se 
uporabljajo določbe o odstopni izjavi, navedene v 
prejšnjem odstavku.   

Član sveta zavoda je lahko, skladno s tretjo alinejo 
prvega odstavka tega člena, razrešen iz naslednjih 
razlogov: 

 če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje oziroma 
izvolitev; 

 če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, aktu o 
ustanovitvi zavoda in splošnih aktih zavoda; 

 če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži 
seje sveta; 

 če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu 
zavoda. 

Predstavniku delavcev v primeru iz četrte alineje 
prvega odstavka tega člena preneha mandat člana sveta 
zavoda z dnem prenehanja delovnega razmerja. 

Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po 
tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje 
oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je 
bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal 
mandat. 
 
3.2 Direktor 

 
11. člen 

(imenovanje direktorja) 

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s 
predhodnim soglasjem ustanovitelja. Direktor zavoda se 
imenuje na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let, z 
možnostjo ponovnega imenovanja.   

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:  

 ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi 
(prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno 
izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko 
strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali 
najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva 
bolonjska stopnja);  

 najmanj pet let delovnih izkušenj z vsaj enega 
področja dejavnosti zavoda; 

 delovne izkušnje na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih;  

 znanje enega od naslednjih tujih jezikov: 
angleščina, nemščina ali francoščina.  

Kandidat za direktorja mora ob prijavi predložiti 
program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno 
obdobje, predlog strateškega načrta zavoda, svoj 
življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.   
 

12. člen 
(naloge direktorja) 

Direktor je poslovodni organ zavoda, ki organizira in 
vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa 
zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.  

Naloge direktorja so: 

 organizira, načrtuje in vodi delo zavoda; 

 predstavlja zavod navzven;  

 izdaja splošne akte zavoda, če ni s tem odlokom ali 
z zakonom določeno, da jih sprejme svet zavoda; 

 sprejema splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo 
in sistemizacijo delovnih mest; 

 sprejema splošne akte, ki so potrebni za 
načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje 
dela ter poslovanja zavoda;  

 izdaja akte v posamičnih zadevah, če z zakonom ni 
določeno drugače; 

 svetu zavoda predlaga letni delovni načrt, letni 
program dela in finančni načrt zavoda;  

 sprejema ukrepe za izvajanje poslovne politike na 
osnovi sprejetih aktov zavoda;  

 izvršuje sklepe sveta zavoda; 

 sodeluje z ustanoviteljem in izvajalci sorodnih 
programov na lokalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju, sredstvi javnega obveščanja 
in drugimi ustanovami;  

 predlaga svetu zavoda dolgoročno strategijo 
razvoja zavoda; 

 sprejema strateški načrt po predhodnem soglasju 
sveta zavoda; 

 sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglasju 
sveta zavoda; 

 samostojno vodi in načrtuje projekte v okviru 
delovnega procesa; 

 odgovarja in zagotavlja pogoje za uresničevanje 
ciljev zavoda, določenih v aktu v ustanovitvi zavoda, 
dolgoročni strategiji razvoja zavoda in v letnih 
programih dela zavoda; 

 odgovarja za zakonitost dela zavoda; 

 pri svojem delu je dolžan varovati poslovne 
skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja poslovno 
skrivnost; 

 odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in 
razpolaganje s premoženjem, ki je last zavoda ali 
ga ima zavod v upravljanju; 

 opravlja druge naloge v skladu s predpisi in za 
katere ga pooblasti svet zavoda.  

 
13. člen 

(razrešitev direktorja) 

Svet zavoda, s predhodnim soglasjem ustanovitelja, 
razreši direktorja pred potekom časa, za katerega je bil 
imenovan: 

 če direktor sam zahteva razrešitev; 

 če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o 
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po 
samem zakonu;  

 če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in 
splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje 
sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z 
njimi; 

 če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali 
malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da 
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nastanejo, ali bi lahko nastale hujše motnje pri 
opravljanju dejavnosti zavoda.   

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi z 
razlogi za razrešitev seznaniti ustanovitelja in od njega 
pridobiti soglasje. Svet zavoda po prejemu soglasja 
ustanovitelja direktorja seznani z razlogi za razrešitev in 
mu omogoči, da se o njih pred razrešitvijo izjavi.  
 
3.3 Strokovni svet 

 
14. člen 

(strokovni svet) 

Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta 
zavoda se določijo s statutom. 
 

15. člen 
(naloge strokovnega sveta) 

Strokovni svet ima naslednje naloge: 

 obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
zavoda in daje mnenja, predloge in pobude za 
reševanje teh vprašanj; 

 odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, 
določenih v statutu;  

 določa strokovne podlage za programe dela in 
razvoj zavoda; 

 daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge 
glede organizacije dela in pogojev za razvoj 
dejavnosti. 

Pristojnosti, naloge in način dela strokovnega sveta so 
podrobneje določene v statutu zavoda. 
 
4. Organizacija zavoda 

 
16. člen 

(organizacijske enote zavoda) 

Zavod ima za opravljanje svoje dejavnosti organizirane 
notranje organizacijske enote, ki se opredelijo s statutom.  
 
5. Pogoji in sredstva za delo zavoda  

 
17. člen 

(premoženje zavoda) 

Ustanovitelj zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za 
opravljanje dejavnosti.  

Vso premično in nepremično premoženje in druga 
lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti 
ustanovitelja.  

Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja.  
 

18. člen 
(sredstva v upravljanju) 

Ustanovitelj s posebnim aktom določi premoženje, ki ga 
ima zavod v upravljanju. Z aktom se določijo medsebojne 
pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja 
evidenc in medsebojnega obveščanja.   

Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, 
dolžan ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno 
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnost. 
 

19. člen 
(sredstva za delo zavoda) 

Sredstva za delo zavod pridobiva skladno z zakoni in 
drugimi predpisi: 

 iz lastnih sredstev; 

 iz proračuna ustanovitelja; 

 iz domačih in mednarodnih javnih razpisov; 

 iz sredstev posameznih investitorjev oziroma 
sofinancerjev projektov; 

 iz  naslova opravljanja registrirane dejavnosti pod 
pogoji in na način, določen z zakoni in s tem 
odlokom; 

 iz sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev 
uporabnikom; 

 iz naslova daril, donacij, sponzorstev ipd.; 

 iz drugih virov, v skladu z zakonskimi določili. 
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje 

dejavnosti javne službe z letno pogodbo o financiranju 
zavoda.  
 

20. člen 
(zadolževanje) 

Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo v 
skladu z zakonom, ki ureja javne finance, ter na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi. 
 
6. Način razpolaganja s presežkom dohodkov 

nad odhodki in način kritja primanjkljaja 
sredstev za delo zavoda 

 
21. člen 

 (presežek prihodkov) 

O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki 
odloča ustanovitelj.  

Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi za 
dejavnost in razvoj javne službe v skladu z odločitvijo 
ustanovitelja. 
 

22. člen 
 (primanjkljaj sredstev za delo) 

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za 
delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih 
sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja 
in po predhodnem mnenju sveta zavoda. 
 
7. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v 

pravnem prometu  

 
23. člen 

 (nastopanje v pravnem prometu) 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 
v svojem imenu in za svoj račun.  

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi razpolaga v skladu s predpisi. 
 
8. Odgovornost ustanovitelja za obveznosti 

zavoda 

 
24. člen 

 (odgovornost za obveznosti zavoda) 

Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj 
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz 
proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda. Ustanovitelj 
ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih 
dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike. 
 
9. Druge medsebojne pravice in obveznosti med 

zavodom in ustanoviteljem 

 
25. člen 

 (medsebojne pravice in obveznosti) 

Zavod: 

 poroča ustanovitelju enkrat letno o svojem 
poslovanju in izvrševanju letnega programa; 

 posreduje program dela in finančni načrt 
ustanovitelju najpozneje 14 dni po sprejemu; 

 posreduje letno poročilo ustanovitelju najpozneje 14 
dni po sprejemu; 
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 posreduje in zagotavlja organom ustanovitelja in 
občinski upravi potrebne podatke, ki jih potrebujejo 
za izvajanje ustanoviteljskih pravic in 

 sproti poroča ustanovitelju o pomembnih zadevah s 
področja poslovanja zavoda in upravljanja s 
premoženjem.  

 Ustanovitelj: 

 vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja 
dejavnosti javne službe, 

 usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne 
službe, 

 spremlja in usklajuje dejavnost zavoda s programi 
in finančnimi načrti ustanovitelja. 

 
26. člen 

 (nadzor nad poslovanjem zavoda) 

Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter 
poslovanjem v okviru svojih pristojnosti opravljajo državni 
organi.  

Ustanovitelj lahko opravlja nadzor nad poslovanjem 
zavoda samostojno ali preko svojih nadzornih organov 
(nadzorni odbor občine, revizijska služba ipd.) ali za 
nadzor najame zunanjega usposobljenega izvajalca. O 
načinu, vsebini, obsegu in času nadzora odločijo organi 
ustanovitelja samostojno.  
 
10. Računovodstvo in finančno poslovanje  

 
27. člen 

 (računovodstvo) 

Zavod vodi računovodstvo v skladu z zakoni in 
podzakonskimi akti ter računovodskimi standardi za 
javne zavode.  

Zavod mora ločeno evidentirati in izkazovati 
posamezne računovodske kategorije za posamezne 
notranje organizacijske enote, tako da se zagotavlja 
preglednost poslovanja zavoda in posameznih notranjih 
organizacijskih enot.  

Računovodstvo se podrobneje uredi s pravilnikom o 
računovodstvu. 
 

28. člen 
 (finančno poslovanje) 

Direktor je odgovoren za vzpostavitev in delovanje 
ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol 
ter notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih 
financah. 

Direktor lahko prevzema obveznosti v skladu s 
sprejetim finančnim načrtom.  
 
11. Splošni akti zavoda 

 
29. člen 

 (statut zavoda) 

Zavod ima statut, s katerim se podrobneje uredijo 
vprašanja glede organov zavoda, njihove pristojnosti in 
načinom odločanja ter druga vprašanja, pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Statut 
sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.  
 

30. člen 
(drugi splošni akti) 

V skladu s statutom in zakonom ter drugimi predpisi 
lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s 
katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo 
in poslovanje zavoda. 

Druge splošne akte sprejema direktor zavoda 
samostojno, če ta odlok ali statut za posamične splošne 
akte ne določa drugače. 
 
12. Delovna razmerja 

31. člen 
 (pravice iz delovnih razmerij) 

Plače in druge pravice iz delovnih razmerij zaposlenih 
zavoda se zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ki se uporabljajo za 
zaposlene v javnih zavodih in kolektivnimi pogodbami ter 
drugimi splošnimi akti za urejanje pravic in obveznosti iz 
delovnega razmerja.  
 
13. Prehodne in končne določbe 

 
32. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/11 in 
53/13).   
 

33. člen 
(uskladitev s tem odlokom) 

Svet zavoda v dveh mesecih po začetku veljavnosti 
tega odloka sprejme statut zavoda.  

Svet zavoda nadaljuje svoje delo do izteka svojega 
mandata.   

Strokovni svet zavoda se imenuje v skladu s tem 
odlokom najpozneje v roku štirih mesecev po začetku 
veljavnosti statuta.  

Direktor nadaljuje svoje delo do izteka svojega 
mandata. 

Zavod najpozneje v štirih mesecih po začetku 
veljavnosti tega odloka in uskladitvi statuta s tem 
odlokom uskladi tudi preostale splošne akte zavoda z 
določbami tega odloka in statuta. V primeru neskladnosti 
splošnih aktov z določili tega odloka se določila tega 
odloka uporabljajo neposredno.  
 

34. člen 
(priglasitev sprememb v poslovni register) 

V roku meseca dni po uveljavitvi tega odloka mora 
direktor priglasiti spremembe v Poslovni register 
Republike Slovenije.   
 

35. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 671-0004/2018-201 
Datum: 19. 12. 2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 

 

 
 
1453. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v 

Občini Ravne na Koroškem 

 
Na podlagi 21. in 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), Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 
62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 
56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 
75/17, 77/18 in 47/19), Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 
14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18) in Statuta 
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Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 16-2016) je Občinski svet Občine Ravne na 
Koroškem na 9. redni, dne 18.12.2019 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DODELJEVANJU DENARNIH POMOČI V OBČINI 

RAVNE NA KOROŠKEM 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve 
denarnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem, namen 
dodelitve, kriteriji za določitev višine denarnih pomoči ter 
postopek uveljavljanja in dodelitve denarnih pomoči v 
Občini Ravne na Koroškem. 

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen 
kot je to določeno v ZSVarPre. 
 

2. člen 
 (denarna pomoč) 

Denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki 
se upravičencu dodeli praviloma enkrat letno kot pomoč 
pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.  

Na podlagi tega pravilnika Občina Ravne na Koroškem 
dodeljuje sledeče denarne pomoči: 

1. Denarna pomoč socialno ogroženim občanom v 
Občini Ravne na Koroškem; 

2. Pomoč mladim v Občini Ravne na Koroškem pri 
reševanju stanovanjske problematike; 

3. Pomoč pri plačilu stroškov cen komunalnih storitev; 
4. Denarni dodatek občine socialno ogroženim 

družinam z otroki. 
 

3. člen 
(zagotovitev sredstev) 

Sredstva za denarne pomoči in izvajanje socialnih 
programov za življenje se zagotovijo v vsakoletnem 
proračunu Občine Ravne na Koroškem.  

Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih 
proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih 
vlog v tekočem letu. 
 
II. Namen denarnih pomoči in upravičenci do 

prejema pomoči 

 
4. člen 

(namen denarnih pomoči) 

Denarne pomoči socialno ogroženim posameznikom in 
družinam se na osnovi kriterijev iz III. poglavja tega 
pravilnika dodeljujejo:  

 za doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje 
drugih izobraževalnih  stroškov otrok ter drugih 
stroškov in izdatkov za otroke iz socialno ogroženih 
družin, 

 za nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih 
artiklov socialno ogroženih   posameznikov in 
družin, 

 za plačilo položnic za nujne življenjske stroške 
(ogrevanje, elektrika, komunalne   

 storitve …), 

 za doplačilo najemnine za stanovanja socialno 
ogroženim posameznikom in družinam, 

 za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov oziroma 
naprav za invalidno osebo in druge stroške za 
zagotavljanje enakih možnosti življenja invalidnih 
oseb, 

 za kritje stroškov zdravil in prehrambenih dopolnil, 
ki niso financirani iz naslova  zdravstvenega 

zavarovanja, za zdravstveno stanje osebe pa so 
življenjskega pomena (kot primer bolniki s potrjeno 
zdravstveno diagnozo – npr. celiakija),  

 za pomoč starejšim – upokojencem pri 
premagovanju materialne ogroženosti zaradi nizkih 
pokojnin, v kolikor dohodek družinskega člana – 
upokojenca ne presega dvakratnega zneska 
minimalnega dohodka določenega z ZSVarPre. 

 Za pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov, 

 za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev 
trenutne materialne ogroženosti posameznikov in 
družin. 

 Sredstva za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov in 
drugih izrednih stroškov vlagateljem, ki presegajo 
cenzus, se dodelijo v skladu z določili  V. poglavja 
tega pravilnika. 

 
5. člen 

(upravičenci do prejema denarnih pomoči) 

Upravičenci do prejema denarnih pomoči po tem 
pravilniku so tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno 
prebivališče v Občini Ravne na Koroškem.  

Do denarnih pomoči so upravičeni posamezniki in 
družine, katerih dohodek na družinskega člana ne 
presega cenzusa za dodelitev denarnih pomoči, 
določenega v 8. členu tega pravilnika, ob  upoštevanju 
dejanskih materialnih oz. socialnih razmer upravičenca.  
 
III Pogoji in merila za določitev upravičenosti do 

denarnih pomoči 

 
6. člen 

(pogoji za dodelitev denarnih pomoči) 

Upravičenci do denarnih pomoči morajo izpolnjevati 
tudi naslednje pogoje: 

 da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki 
ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč 
občine, 

 da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in 
druge možnosti za rešitev socialne stiske, 

 da se vključijo v socialni program za življenje,  

 da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvidevata 
ZSVarPre, ZUPJS in ta pravilnik. 

Za trenutno materialno ogroženost štejejo posledice 
utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale 
preživetje posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, 
invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v 
družini, elementarne nesreče, izguba zaposlitve ne po 
lastni krivdi in druge posebne okoliščine. 
 

7. člen 
(Socialni programi za življenje) 

Občina bo v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi 
institucijami izvajala socialne programe za življenje, v 
katere se bodo vključili upravičenci do prejema denarne 
pomoči po mnenju Komisije za ugotavljanje upravičenosti 
do denarnih pomoči v občini.  

Namen programov za življenje je nuditi dolgotrajno 
brezposelnim socialno ogroženim občanom, ki že dlje 
časa živijo na robu socialnih stisk pomoč ne samo v 
denarni obliki ampak tudi v obliki svetovanj in delavnic za 
izboljšanje svojega socialnega položaja. 
 

8. člen 
(merila za dodelitev denarnih pomoči) 

Posameznik ali družina je upravičena do dodelitve 
denarnih pomoči, v kolikor njegovi ali njihovi dohodki ne 
presegajo minimalnega dohodka, določenega v 
ZSVarPre, povišanega za 50% v skladu s spodaj 
navedenimi merili.   
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Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki po 
ZSVarPre in ZUPJS, ki so jih upravičenec in njegovi 
družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred 
vložitvijo vloge. 

Višina minimalnega dohodka za posameznega 
družinskega člana se v razmerju do osnovnega zneska 
minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre določi po 
naslednjih merilih: 

1.   Samska ali prva odrasla aktivna oseba: 1 
2.   Samska ali prva odrasla delovno aktivna oseba: 

1,51 
3.   Samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 

26. letom starosti, prijavljena kot iskalka zaposlitve 
oziroma v evidenci brezposelnih oseb in ima 
prijavljeno stalno prebivališče na naslovu svojih 
staršev in dejansko prebiva z  njimi: 0,7 

4.   Samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno 
nezmožna za delo ali starejša od 63 let ženska 
oziroma 65 let moški: 0,7 

5.   Druga odrasla aktivna oseba: 0,5 
6.   Druga odrasla delovno aktivna oseba: 0,64 
7.   Otrok (ki ima status dijaka, študenta): 0,80 
8.   Otrok (ki nima statusa dijaka, študenta): 0,7 

 
IV. Višina in opredelitev denarnih pomoči  

 
9. člen 

(višina denarnih pomoči) 

1. Višina denarne pomoči socialno ogroženim občanom v 
Občini Ravne na Koroškem 

Višina denarne pomoči znaša najmanj 100 EUR in 
največ dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega 
dohodka iz ZSVarPre. 

Višina denarne pomoči socialno ogroženim, dodeljena 
po tem pravilniku, znaša: 

 za doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje 
drugih izobraževalnih  stroškov otrok iz socialno 
ogroženih družin: do 100 % višine minimalnega 
dohodka, 

 za nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih 
artiklov socialno ogroženih posameznikov in družin: 
do 100 % višine minimalnega dohodka, 

 za plačilo položnic za nujne življenjske stroške 
(ogrevanje, elektrika, komunalne storitve,…): do 
100 % višine minimalnega dohodka, 

  za doplačilo najemnine za stanovanja socialno 
ogroženim posameznikom in družinam: do 100 % 
višine minimalnega dohodka,   

 za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov oziroma 
naprav za invalidno osebo in druge stroške za 
zagotavljanje enakih možnosti življenja invalidnih 
oseb: do 150 % višine minimalnega dohodka, 

 za kritje stroškov zdravil in prehrambenih dopolnil, 
ki niso financirani iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja, za zdravstveno stanje osebe pa so 
življenjskega pomena (kot  primer bolniki s potrjeno 
zdravstveno diagnozo – npr. celiakija):  do 150 % 
višine minimalnega dohodka, 

 za pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov, 

 za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev 
trenutne materialne ogroženosti posameznikov in 
družin: do 150 % višine minimalnega dohodka. 

Upravičenec, ki mu je bila na podlagi prejšnjega 
odstavka izjemoma dodeljena denarna pomoč v višini 
več kot 100% minimalnega dohodka, je dolžan v roku 45 
dni po prejetju denarne pomoči občini predložiti dokazilo 
o porabi sredstev.  

Če upravičenec ne ravna v skladu s prejšnjim 
odstavkom tega člena ali se iz dokazil ugotovi, da pomoč 
ni bila namensko porabljena, denarne pomoči pri občini v 

letu, v katerem je prejel denarno pomoč in v prihodnjem 
letu ne more uveljavljati. 
2. Višina pomoči mladim v Občini Ravne na Koroškem pri 
reševanju socialne problematike 

Subvencija stroškov obresti pri najetju stanovanjskega 
kredita za namen reševanja stanovanjske problematike 
mladih znaša v višini skupnega zneska obresti za tekoče 
leto vendar največ v višini 500 EUR. 
3. Višina pomoči pri plačilu stroškov cen komunalnih 
storitev 

Višino mesečne subvencije upravičencem za tekoče 
leto na svoji prvi seji določi Komisija za ugotavljanje 
upravičenosti do denarnih pomoči upoštevaje 1. odstavek 
1. točke 9. člena tega pravilnika. 
4. Višina denarnega dodatka občine socialno ogroženim 
družinam z otroki 

Višino denarnega dodatka občine upravičencem za 
tekoče leto na svoji prvi seji določi Komisija za 
ugotavljanje upravičenosti do denarnih pomoči 
upoštevaje 1. odstavek 1. točke 9. člena tega pravilnika. 
 

10. člen 
(izjeme pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči 
socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na 

Koroškem) 

Izjemoma se lahko pri posameznem primeru odločanja 
o upravičenosti do denarne pomoči oziroma o višini 
denarne pomoči upoštevajo tudi druga dejstva in 
okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj 
posameznika ali družine.  

V takšnem primeru se:  
1. denarna pomoč lahko dodeli upravičencem, ki so se 

znašli v materialni stiski zaradi izgube zaposlitve na 
osnovi negativnih posledic gospodarske in finančne 
krize, katerih dohodek na družinskega člana ne 
presega cenzusa za dodelitev denarne pomoči, 
določenega v 7. členu tega pravilnika, za več kot 
80%, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma 
socialnih razmer upravičenca. Za neposreden vpliv 
zaostrenih gospodarskih razmer zaradi finančne 
krize se šteje, če je posameznik oziroma vsaj eden 
od družinskih članov prosilca v obdobju trajanja 
finančne krize, to je od 1. 10. 2008 dalje, ne po svoji 
krivdi izgubil zaposlitev in je še prijavljen kot iskalec 
zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje RS;  

2. denarna pomoč ne dodeli oziroma se dodeli nižji 
znesek od določenega v 8. členu tega pravilnika, če 
se ugotovi, da je dejanski socialni položaj 
posameznika ali družine boljši, kot izhaja iz 
izkazanega dohodka (materialnega stanja) v vlogi 
prosilca za denarno pomoč; 

3. lahko dodeli do 50 % višji znesek od določenega, če 
se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno 
hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi 
potrdili. Izjemna pomoč po tej točki se lahko dodeli 
posameznikom ali družinam, katerih dohodek na 
družinskega člana dosega le do 75 % cenzusa, 
določenega v 7. členu tega pravilnika; 

4. lahko denarna pomoč posameznikom ali družinam, ki 
živijo v izjemno hudi materialni stiski in to izkazujejo 
z ustreznimi potrdili, izjemoma podeli dvakrat v letu. 
Izjemna pomoč po tej točki se lahko dodeli 
posameznikom ali družinam, katerih dohodek na 
družinskega člana dosega le do 75 % cenzusa, 
določenega v 7. členu tega pravilnika; 

5. lahko dodeli enkratna denarna pomoč, če se ugotovi, 
da posameznik ali družina kljub preseganju 
cenzusa, določenega v 7. členu tega pravilnika, živi 
v težkih socialnih razmerah; izjemna pomoč po tej 
točki se lahko dodeli posameznikom ali družinam, 
katerih dohodek na družinskega člana ne presega 
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cenzusa, določenega v 7. členu tega pravilnika, za 
več kot 25 %. 

 
11. člen 

(drugi izredni stroški) 

Denarno pomoč socialno ogroženim občanom za 
premostitev trenutne materialne ogroženosti je mogoče 
dodeliti tudi v primerih, ko vlagatelj presega cenzus po 8. 
členu tega pravilnika in je utrpel veliko škodo in sicer za 
sledeče namene: 

 v primeru naravnih nesreč ali požara,  

 za nakup naprav oziroma pripomočkov za invalidno 
osebo in druge stroške za   zagotavljanje enakih 
možnosti življenja invalidnih oseb, 

 za kritje stroškov zdravil in prehrambenih dopolnil, 
ki niso financirani iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja, za zdravstveno stanje osebe pa so 
življenjskega pomena (kot primer bolniki s potrjeno 
zdravstveno diagnozo – npr. celiakija), 

 za pomoč starejšim – upokojencem pri 
premagovanju materialne ogroženosti zaradi nizkih 
pokojnin, v kolikor dohodek družinskega člana – 
upokojenca ne presega dvakratnega zneska 
minimalnega dohodka določenega z ZSVarPre. 

  
12. člen 

(pomoč pri reševanju stanovanjske problematike 
mladih) 

Občina Ravne na Koroškem subvencionira stroške 
obresti pri najetju stanovanjskega kredita za namen 
reševanja stanovanjske problematike mladih 1x letno v 
višini skupnega letnega zneska obresti vendar največ v 
višini 500 EUR. 

Subvencijo lahko v skladu s Strategijo za mlade 2014 – 
2020 uveljavljajo mladi v starosti do vključno 29. leta ne 
glede na njihov materialni in socialni položaj na podlagi 
predloženih dokazil banke, pri kateri je bil najet 
stanovanjski kredit in kupoprodajne pogodbe za nakup 
stanovanja, stanovanjske hiše oziroma za namen gradnje 
stanovanjskega objekta na območju Občine Ravne na 
Koroškem. Mlada zakonska ali zunajzakonska partnerja 
lahko oddata eno vlogo. 

Subvencija se lahko uveljavlja v obdobju najetega 
kredita do višine obresti najetega kredita. 
 

13. člen 
(pomoč pri plačilu stroškov cen komunalnih storitev) 

Občina Ravne na Koroškem subvencionira stroške cen 
komunalnih storitev starejšim nad 65 let in mladim do 
vključno 29 leta starosti, ki živijo sami in ne presegajo 
cenzusa določenega v 8. členu tega pravilnika. 

Višino mesečne subvencije upravičencem za tekoče 
leto na svoji prvi seji določi Komisija za ugotavljanje 
upravičenosti do denarnih pomoči. Subvencija občine se 
bo na podlagi podane vloge upravičenca mesečno 
nakazovala JKP Ravne d.o.o.. Upravičenci lahko 
subvencijo uveljavljajo v koledarskem letu za tekoče leto 
na podlagi podane vloge in priloženih dokazil o svojem 
materialnem in socialnem položaju. Upravičenci do te 
pomoči niso upravičeni do uveljavljanja pomoči iz prve 
točke drugega odstavka drugega člena tega pravilnika za 
namen plačila stroškov komunalnih storitev. 
 

14. člen 
(denarni dodatek občine socialno ogroženim 

družinam z otroki) 

Občina Ravne na Koroškem dodeljuje denarni dodatek 
socialno ogroženim družinam z otroki v starosti do 
vključno 18 leta.   

Do denarnega dodatka so upravičene družine z otroki, 
ki ne presegajo cenzusa določenega v 8. členu tega 

pravilnika. Do dodatka so družine upravičene enkrat v 
tekočem koledarskem letu. Upravičenost in višino 
denarnega dodatka določi Komisija za ugotavljanje 
upravičenosti do denarnih komisij na svoji prvi seji v 
tekočem letu na podlagi podane vloge in priloženih 
dokazil o materialnem in socialnem položaju družine. 
Sredstva se upravičencem nakažejo na osebni 
transakcijski račun. 
 
V. Postopek pri uveljavljanju in dodelitvi 

denarnih pomoči 

 
15. člen 

(javno povabilo) 

Postopek za dodelitev denarnih pomoči po tem pravilniku 
se prične z javnim povabilom, ki ga občina vsako leto 
objavi na krajevno običajen način po sprejetju 
občinskega proračuna in je odprto do porabe sredstev. 
 

16. člen 
(obrazci - vloge) 

Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja 
vlagatelj/ica pri občinski upravi s pisno vlogo na 
predpisanih obrazcih.  

Vlagatelj/ica pridobi vloge na sedežu Občine Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5,  ali na spletni strani Občine 
Ravne na Koroškem, www.ravne.si.  

Vlogam mora vlagatelj/ica priložiti vsa potrebna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih upravni organ in 
komisija potrebujeta pri vodenju postopka in so navedeni 
kot priloge k vlogam.  
 

17. člen 
(komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarnih 

pomoči) 

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve 
denarnih pomoči po tem pravilniku in določitev višine 
dodeljenih pomoči in subvencij po tem pravilniku vodi 
komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarnih 
pomoči, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.  

Komisija po svojem strokovnem mnenju odloča o 
vključitvah posameznih upravičencev v socialne 
programe za življenje. 

Komisijo sestavljajo: predsednik Odbora za zdravstvo 
in socialno varstvo pri Občinskem svetu Občine Ravne 
na Koroškem, kot predsednik komisije, predstavnik 
Centra za socialno delo Koroška, Enote Ravne na 
Koroškem in predstavnik strokovne službe Občine Ravne 
na Koroškem, kot člana komisije. 

Strokovna in administrativna dela v zvezi s postopkom 
opravlja pristojna služba Občinske uprave Občine Ravne 
na Koroškem.  
 

18. člen 
(odločba in postopek pritožbe) 

O upravičenosti in višini pomoči izda občinska uprava 
na osnovi predloga komisije odločbo o dodelitvi denarnih 
pomoči ali o zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/2006 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji). 

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča župan Občine Ravne na Koroškem. Pritožba se 
lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. 
 

19. člen 
(nakazilo denarnih pomoči) 

Denarne pomoči se izplačajo v denarni obliki na 
transakcijski račun upravičenca ali v funkcionalni obliki 
neposredno podjetju oziroma nosilcu stroška (izvajalec, 
dobavitelj, šola, komunalno podjetje, organizator , 



Št. 57/27.12.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2273 

 

 

stanovanjsko podjetje,...) za namen pokritja stroškov 
opredeljenih v tem pravilniku. 
 

20. člen 
(postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne 

pomoči) 

»Če komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarnih 
pomoči ugotovi, da je oseba podatke prikazovala lažno 
ali jih je zamolčala ali je sporočila neresnične podatke 
pred izdajo oziroma ob izdaji odločbe, s katero je bila 
osebi priznana pravica iz javnih sredstev, ali je bila 
izdana na podlagi drugega nedovoljenega ravnanja 
osebe, oseba pa do pravice ni bila upravičena oziroma je 
bila upravičena v nižjem znesku ali za krajše obdobje, se 
odločba odpravi.  

V tem primeru oseba ne more uveljavljati te pravice iz 
javnih sredstev tri mesece od dokončnosti odločbe, s 
katero ji je bila odpravljena odločba o priznanju pravice«. 
 
VI. Prehodne in končne določbe 

 
21. člen 

(uporaba zakonskih določil) 

Pri odločanju o dodelitvi denarnih pomoči se poleg 
določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste 
zakonske določbe, ki urejajo področje socialnega varstva 
in se nanašajo na denarno socialno pomoč. 
 

22. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Ravne 
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
53/2015). 
 

23. člen 
(pričetek veljavnosti pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 1223-0006/2015-202 
Datum: 18.12.2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 

 

 
 
1454. Sklep o določitvi ekonomske cene programov 

v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2020 

 
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list: 12/1996, 
44/2000, 78/2003, 113/03-UPB1, 72/2005, 100/2005-
UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-
ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 
14/2015-ZUUJFO in 55/17) in 35. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. 
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-
176/08-10, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 76/16 – 
odl. US) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 
9. redni seji, dne 18.12.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V 

VRTCU RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2020 

 
 

 

I. 

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
Vrtcu Ravne na Koroškem: 

I. starostno obdobje (od 1 do 3 let) – dnevni program (6 
do 9 ur) – 475,00 € 

II. starostno obdobje (od 3 do 6 let) – dnevni program 
(6 do 9 ur) – 345,00 € 

Kombiniran oddelek (I. in II. starostno obdobje) – 
398,00 € 

Dnevni strošek prehrane za otroke upoštevan v ceni 
programa je 1,44 € in vključuje zajtrk, malico in kosilo. V 
ceno ni vključena popoldanska malica (od 14.30 ure 
dalje) in znaša 0,38 €. 
 

II. 

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, 
ki so vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega 
proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila 
vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 
vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do 
spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje 
pravice. 

V izjemnem primeru se staršem prizna subvencija za 
vrtec tudi v obdobju od dejanske vključitve otroka v vrtec, 
do datuma pridobitve pravice do znižanega plačila, ob 
pogoju, da so pravočasno oddali vlogo na CSD. 
 

III. 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so 
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec 
izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po 
lestvici (77%). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v 
katerega je vključen otrok. 
 

IV. 

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o 
znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila 
vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa 
se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji 
odločbe, odloči o tem s posebno odločbo. 
 

V. 

Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi 
zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med 
dejanskimi stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil 
ter prihodki s strani staršev in prihodki občin. Dejanski 
stroški se upoštevajo največ v višini iz 1. člena tega 
sklepa. 
 

VI. 

Starši vpišejo otroka v vrtec Ravne na Koroškem 
praviloma za obdobje enega (1) leta, ki traja od 1. 
septembra do 31. avgusta naslednje leto. 
 

VII. 

Starši otrok, za katere je občina Ravne na Koroškem na 
podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo 
zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v koledarskem letu. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka najmanj 1 (en) in največ 2 (dva) meseca 
v koledarskem letu.  Za rezervacijo plačajo starši 25% od 
njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. 
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo, če 
občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 
programa pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila 
razliko med plačilom staršev in ceno programa. 
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VIII. 

Staršem se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v 
višini 2,10 € za vsako uro nad 9 (deveto) uro bivanja v 
vrtcu glede na program, v katerega je otrok vpisan.  
V primeru začasne odsotnosti otroka, se od plačila 
odšteje del cene prehrane, sorazmerno s plačilnim 
razredom. 
 

IX. 

Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. 
avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, 
Občina Ravne na Koroškem vrtcem, katerih je 
ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega 
izpisanega otroka. 
 

X. 

Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, 
ki jo starši pisno sklenejo z vrtcem Ravne na Koroškem 
ob vpisu otroka v vrtec. 
 

XI. 

Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, 
izstavlja tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Ravne 
na Koroškem. 
 

XII. 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ravne 
na Koroškem štev. 602-0003/2019-202, z dne 
13.02.2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2019). 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od  1. 
1. 2020 dalje. 
 
Številka: 602-0011/2019-202 
Datum: 18.12.2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 

 

 
 

OBČINA RUŠE 

 
1455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Ruše 

 
Na podlagi 3. odstavka 16. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 73. člena 
Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
23/18) je Občinski svet občine Ruše na 7. redni seji dne 
16. 12. 2019 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O POSTOPKU IN MERILIH ZA 
SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI RUŠE 

 
1. člen 

V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Ruše (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 58/18), se v osmi alineji 5. člena 
spremeni besedilo, ki po novem glasi: »da imajo v vsaki 
selekciji, ki se sofinancira, vsaj 50% občanov iz Občine 
Ruše«. 
 

 

2. člen 

V 7. členu se doda nov četrti odstavek: 
»LPŠ se objavi v uradnem glasilu in na spletni strani 

Občine Ruše«. 
 

3. člen 

V 4. odstavku 9. člena piko zamenja vejica in se doda 
besedilo: »in uradnem glasilu«. 
 

4. člen 

V Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Ruše se v poglavju 1.1. Splošni 
pogoji in določila se v 1. točki Udeleženci vadbe v 
športnih programih – tekmovalni športni programi, v prvi 
alineji doda nov stavek, ki glasi:  

»NPŠZ je tista zveza, ki je nosilka uradnega 
tekmovalnega sistema v Republiki Sloveniji in skrbi za 
strokovna usposabljanja v svoji športni panogi ter je 
včlanjena ali v OKS_ZŠZ ali v mednarodno panožno 
športno zvezo, ki je del mednarodnega olimpijskega 
gibanja«. 
 

5. člen 

V poglavju 1.1. Splošni pogoji in določila se v 1. točki 
Udeleženci vadbe v športnih programih – tekmovalni 
šport, v drugi alineji doda stavek, ki se glasi:  

»ne glede na določbo prejšnjega stavka se lahko 
financirajo tudi mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 
let, ki so registrirani v olimpijskih športnih disciplinah 
individualnih športnih panog, pri katerih lahko na 
svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo 
športniki mlajši od 18 let«. 
 

6. člen 

V poglavju 3. Kompetentnost strokovnega kadra se 
spremeni v peti koloni tabele 1 in 2 korekcijski faktor na 
2,0. 
 

7. člen 

V poglavju 1.3.2. Celoletni športni programi prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine se v tabeli 7 spremeni 
velikost vadbene skupine, ki po novem glasi: »7 – 10«. 
 

8. člen 

V poglavju 1.5.1. Celoletni športni programi obštudijskih 
športnih dejavnosti se v tabeli 7 spremeni velikost 
vadbene skupine, ki po novem glasi: »7 – 10«. 
 

9. člen 

V poglavju 1.6. Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM KŠ) se 
v prvi alineji drugega odstavka spremeni besedilo, ki po 
novem glasi:  

»pripravljalni programi izvajalcev, v katere so vključeni 
otroci do 12 let oz. do 10 let v olimpijskih športnih 
disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko 
na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo 
športniki mlajši od 18 let in ki imajo vrednoten program v 
najmanj eni starostni kategoriji tekmovalnega programa 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport«. 
 

10. člen 

V poglavju 1.6. Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM KŠ) se 
v drugi alineji drugega odstavka spremeni besedilo, ki po 
novem glasi:  

»tekmovalni programi izvajalcev, ki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih NPŠZ in v katere so vključeni 
športniki, ki imajo dovoljenje NPŠZ za nastopanje 
posameznika v uradnem tekmovalnem sistemu 
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(tekmovalna licenca) v starosti najmanj 12 let. Ne glede 
na prejšnji stavek so lahko vključeni otroci mlajši od 12 
let, vendar ne mlajši od 10 let, ki so registrirani v 
olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih 
panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski 
kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let«. 
 

11. člen 

V poglavju 1.6.2. Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se v tabeli 11 in 
12 spremenijo velikosti vadbenih skupin, ki po novem 
glasijo: 

»Tabela 11 - Obseg vrednotenja pripravljalnih 
programov 
 

 skupina ne glede na 
poimenovanje 

CELOLETNI ŠPORTNI 
PROGRAM 

(pripravljalni program 
vadbe) 

do 7 let do 9 let 
do 12 

let 

velikost skupine - 
PLAVANJE 

8 8 8 

velikost skupine - 
STRELSTVO 

6 6 6 

velikost skupine – 
GIMNASTIKA 

6 6 6 

velikost skupine- 
NOGOMET 

12 12 12 

velikost skupine - 
ODBOJKA 

10 10 10 

velikost skupine - 
KOŠARKA 

10 10 10 

velikost skupine - KARATE 6 6 6 

velikost skupine – kickboks 
– wako 

6 6 6 

velikost skupine – DRUGI 
ŠPORTI 

V skladu z NPŠZ 

 
Tabela 12 – Obseg vrednotenja tekmovalnih programov« 
 

  

skupina ne glede na poimenovanje 
CELOLETNI 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

(tekmovalni 
program vadbe) 

do 13 let 
do 15 

let 
do 17 

let 
do 19 

let 

velikost skupine - 
PLAVANJE 

8 6 5 5 

velikost skupine - 
STRELSTVO 

6 6 5 5 

velikost skupine – 
GIMNASTIKA 

6 6 5 5 

velikost skupine- 
NOGOMET 

12 12 12 12 

velikost skupine - 
ODBOJKA 

10 10 10 10 

velikost skupine - 
KOŠARKA 

10 10 10 10 

velikost skupine – 
KARATE 

6 6 5 5 

velikost skupine – 
kickboks – wako 

6 6 5 5 

Velikost skupine - 
DRUGI ŠPORTI 

V skladu z normativi NPŠZ   

 
12. člen 

V poglavju 1.9.1. Celoletni in občasni programi športa 
invalidov se v tabeli 18 velikost vadbene skupine »8-10« 
nadomesti s številko »5-8«. 
 

13. člen 

V poglavju 1.10.1. Celoletni in občasni športno rekreativni 
programi se v tabeli 19 - velikost vadbene skupine »16« 
nadomesti s številko »7-10«. 
 

14. člen 

V poglavju 3.1.2. Delovanje športnih zvez se v drugi 
alineji drugega odstavka za besedo članarina doda vejica 
in besedilo »v kolikor je to določeno v temeljnem aktu 
OŠZ«. 
 

15. člen 

V poglavju 4.2.1. Mednarodne športne prireditve se črta 
peta alineja. 
 

16. člen 

V poglavju 4.2.3. Medobčinske, občinske in druge 
športne prireditve se črta četrta alineja.  
 

17. člen 

V tabeli 22 se pri točkovanju Tradicija črta besedilo 
»/največ 100 točk«.  

V tabeli se doda nova alineja za točkovanje, ki glasi: 
 

Sodelovanje na prireditvah 
v okviru pristojnega 
občinskega zavoda ali 
občine 

50 točk na prireditev 

 
18. člen 

Ostala vsebina Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše 
ostaja nespremenjena. 
 

19. člen 

Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in prične veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 671-0010/2018/10 
Datum: 4. 12. 2019 
 

 Občina Ruše 
 Urška Repolusk, županja 

 

 
 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
1456. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah za leto 2020 

 
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 
– ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 - popr., 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 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14 in 
UGSO, št. 57/17 in 3/19) je Občinski svet Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah na 10. redni seji, dne 
23.12.2019, sprejel 
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ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE SVETA TROJICA V 

SLOVENSKIH GORICAH 
ZA LETO 2020 

 
1. Splošne določbe 

 
1. člen 

S tem odlokom se za Občino Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2020 določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu proračun). 

 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 

KONTO   OPIS PRORAČUN 2020 

 
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) 3.243.563,85 

      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.951.123,00 

70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.598.331,00 

700   Davki na dohodek in dobiček 1.431.281,00 

703   Davki na premoženje 129.930,00 

704   Domači davki na blago in storitve 37.020,00 

706   Drugi davki 100,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 352.792,00 

710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  55.570,00 

711   Takse in pristojbine 4.500,00 

712   Globe in denarne kazni  3.200,00 

713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 13.500,00 

714   Drugi nedavčni prihodki 276.022,00 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 487.454,51 

720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 151.000,00 

721   Prihodki od prodaje zalog 0,00 

722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 336.454,51 

73     PREJETE DONACIJE (730+731) 5.000,00 

730   Prejete donacije iz domačih virov  5.000,00 

731   Prejete donacije iz tujine 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    799.986,34 

740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 200.616,17 

741   Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 599.370,17 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 3.140.649,49 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 912.905,61 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 206.369,79 

401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.811,00 

402   Izdatki za blago in storitve  616.274,82 

403   Plačila domačih obresti 15.950,00 

409   Rezerve 41.500,00 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 646.850,13 

410   Subvencije 8.000,00 

411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 465.931,00 

412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 54.876,04 

413   Drugi tekoči domači transferi  118.043,09 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 900.311,98 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 900.311,98 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) 680.581,77 

430   Investicijski transfer 0,00 

431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 670.581,77 

432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.000,00 

  III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 

102.914,36 

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 
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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) 37.122,00 

500   Domače zadolževanje 37.122,00 

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 140.036,36 

550   Odplačila domačega dolga  140.036,36 

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -102.914,36 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -102.914,36 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   PRETEKLEGA 
LETA 

0,00 

 
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 konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.  

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanim 
na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje 
na ravni proračunske postavke-konta. 
 Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 
  

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakon o 
varstvu pred požarom, 

2. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov, 
3. prihodki iz naslova turistične takse, 
4. prihodki iz naslova komunalnega prispevka, 
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
6. prihodki iz naslova koncesijske dajatve – 

gospodarjenje z divjadjo, 
7. prihodki iz naslova kupnin in najemnin od 

občinskega stvarnega premoženja, 
8. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda.  
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 
prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino 
namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega 
načrta in proračuna. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
 O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika 

proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji 
proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru 
področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih 
odhodkov proračuna, odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – 
župan. 
 Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju (za 1. polletje) in konec leta z  zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2019 in njegovi realizaciji. 
  

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

 Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte 
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom 
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki 
je vključen v načrt razvojnih programov.  
 Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2021 60% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe. 
 Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 
 Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 
 Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov, in sicer brez omejitev v primeru, da se 
spreminja vrednost projektov ali postavk znotraj iste 
operacije. Za vse ostale projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20%, mora spremembo predhodno 
potrditi Občinski svet.  
 Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 
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 Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna je 
pooblaščen za uvrščanje novih projektov v načrt 
razvojnih programov. 
  

8. člen 
(sprejem investicijske dokumentacije) 

Občinski svet pooblašča župana za sprejem in 
potrjevanje investicijske dokumentacije. 
  

9. člen 
(proračunski skladi) 

 Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 
 Od prihodkov proračuna za leto 2020, izkazanih v 
bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska 
rezerva za naravne nesreče v višini 21.500,00 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 
21.500,00 EUR župan in o tem pri zaključnem računu 
poroča Občinskemu svetu. 
 Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov 
ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih 
in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in 
druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z 
zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski 
škodljivci. 
  

10. člen 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
v višini 20.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak 
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v 
proračunu posebej izkazuje. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije 
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske 
rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega 
uporabnika. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 

 
 

11. člen 
(odpis dolga) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga do občine. 
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 
2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz 
prvega odstavka tega člena ne všteva. 
 
5. Obseg zadolževanja 

 
12. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Občina se v letu 2020 lahko zadolži za občinske 
investicije v višini 37.122,00 EUR, kar je v skladu s tretjim 
odstavkom 23. člena ZFO-1. 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko 
občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% 
vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. 
Občina v letu 2020 ne bo dajala poroštev. 
 

13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje) 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s 
soglasjem občine. O soglasju odloča Občinski svet. 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2020 izdajo 
poroštva le s soglasjem občine. O soglasju odloča 
Občinski svet. 
 
6. Predhodne in končne določbe 

 
14. člen 

(začasno financiranje) 

 V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah v letu 2021, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o 
določitvi začasnega financiranja. 
  

15. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 
januarjem 2020.  
 
Številka: 410-4/2019 
Datum: 23.12.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 

OBČINA ŠALOVCI 

 
1457. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci 

v obdobju januar – marec 2020 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 101/2013, 
55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/2018) in 97. 
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šalovci 
(Uradni list RS, št. 20/07) je župan  Občine Šalovci, dne 
18. decembra 2019  sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠALOVCI V 

OBDOBJU JANUAR – MAREC 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca  2020 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
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2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 
14/2013 popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-
ZIPRS1617 in 13/2018; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom 
o proračunu Občine Šalovci za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/2019) ter Odlokom o 
spremembah in  dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Šalovci za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  
39/2019); v nadaljevanju: odlok o proračunu. 
 

 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 465.034 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 409.266 

70 DAVČNI PRIHODKI 334.064 

700 Davki na dohodek in dobiček 272.753 

703 Davki na premoženje 29.164 

704 Domači davki na blago in storitve 28.999 

706 Drugi davki 3.148 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 75.202 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 62.312 

711 Takse in pristojbine 474 

712 Globe in druge denarne kazni 0 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.907 

714 Drugi nedavčni prihodki 2.509 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 12.089 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7.174 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 4.915 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 43.679 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 24.066 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 19.613 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 356.248 

40 TEKOČI ODHODKI 179.444 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 53.243 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 9.346 

402 Izdatki za blago in storitve 108.872 

403 Plačila domačih obresti 3.383 

409 Rezerve 4.600 

41 TEKOČI TRANSFERI 123.907 

410 Subvencije 6.788 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 78.912 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22 

413 Drugi tekoči domači transferi 38.185 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 52.439 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 52.439 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 458 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 458 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 108.786 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

750 Prejeta vračila danih posojil  

751 Prodaja kapitalskih deležev  

752 Kupnine iz naslova privatizacije  

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

440 Dana posojila  

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki  
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imajo premoženje v svoji lasti 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 77.030 

55 ODPLAČILA DOLGA 77.030 

550 Odplačila domačega dolga 77.030 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 31.756 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -77.030 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -108.786 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA -80.982 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

3. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk - kontov  in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 

 
4. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
 

5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
6. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu.  
 
5. Končna določba 

 
7. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2020 dalje. 
 
Številka: 410-166/2019-1 
Datum: 18. december 2019 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

 

 
 

OBČINA ŠENČUR 

 
1458. Odlok o proračunu Občine Šenčur za leto  

2020 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09  51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 
11/18-ZSPDSLS-1 IN 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur .l. RS, št. 11/11- uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15, 
ZIPRS1617 in 13/18) in  16. člena Statuta občine Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski 
svet Občine Šenčur na svoji 11. seji, dne  20.12.2019 
sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠENČUR ZA LETO  2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Šenčur za leto 2020 določa 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

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

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

 

KONTO 
  

OPIS 
PREDLOG 2020-1  

v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 13.843.166,93 
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70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      5.774.574,00 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.917.474,00 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 776.100,00 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 81.000,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.160.263,00 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  585.463,00 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 6.000,00 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  26.000,00 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 21.800,00 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.521.000,00 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 3.100.000,00 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 3.100.000,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    2.808.329,93 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.808.329,93 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

0,00 

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 14.836.699,92 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.151.986,64 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 381.415,00 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 59.705,00 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.687.403,66 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5.462,98 

409   REZERVE 18.000,00 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.569.382,00 

410   SUBVENCIJE 50.000,00 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.724.695,00 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 329.454,00 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  465.233,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 9.923.659,28 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 9.923.659,28 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 191.672,00 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 145.715,00 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 45.957,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -993.532,99 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

0,00 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 

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

440   DANA POSOJILA 0,00 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0,00 

C.   RAČUN  FINANCIRANJA   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 183.333,37 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  183.333,37 

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

-1.176.866,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -183.333,37 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 993.532,63 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.223.286,00 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

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

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Šenčur. Načrt razvojnih programov sestavljajo 
projekti.  
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF 
tudi naslednji prihodki: 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,  

 požarna taksa, ki se uporabljan za namene 
določene v zakonu o varstvu pred požari, 

 komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture, 

 turistična taksa,  

 koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, 

 prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko 
javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija). 
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Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 
prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino 
vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg 
teh izdatkov v višini proračuna. 

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bila 
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun 
prihodnjega leta za isti namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki 
so določeni s proračunom.  

Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so  
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu 
občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v 
proračunu predvidena za ta namen. 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posameznem delu 
proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika 
predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, če s 
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so 
bila sredstva zagotovljena.  

Župan lahko v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika prerazporeja pravice porabe med področji 
proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe, ter med podprogrami v okviru 
glavnih programov in proračunske postavke. Posamezna 
področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša 
do višine 10 % vrednosti posameznega področja.  

Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske 
postavke – konta. 

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki 
so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih 
odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. Prav tako 
se v obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve 
splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena 
financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. 

O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene 
pravice župana odloča Občinski svet Občine Šenčur.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju tekočega leta in konec leta z zaključnim računom 
proračuna poroča Občinskemu svetu Občine Šenčur o 
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.  
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih  programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2020, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2020, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter 
za tekoče transfere, ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega 
neposrednega proračunskega uporabnika.  

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v 
drugem in tretjem odstavku tega člena se lahko 

obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega 
soglasja občinskega sveta. 

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za 
obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z 
občinskim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o 
sofinanciranju iz namenskih sredstev EU oziroma iz 
pripadajočih postavk slovenske udeležbe.  

Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt 
proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne 
projekte pa tudi v načrt razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 
veljavnega načrta razvojnih  programov. 

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim 
proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom 
in veljavnim načrtom  razvojnih programov je dopustna le 
v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
prednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne 
vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika 
(župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi 
projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne 
vrednosti projektov. 

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih 
programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 
 

8. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, 
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 
je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali 
zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O 
uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na 
predlog za finance pristojnega organa, župan. Sredstva 
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
 

9. člen 
(proračunski sklad in proračunska rezerva) 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za 
naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 
Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se 
uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, 
opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.  

Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 
5.000,00 EUR.  

Na predlog za finance pristojnega organ občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
3.000,00 EUR. župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
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10. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše  plačilo dolga 
največ do skupne višine 5.000,00 EUR vseh dolgov v 
posameznem letu, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne 
unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati. 

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

javnega sektorja 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in  odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov 
v računu financiranja se občina Šenčur za proračun leta 
2020 ne bo zadolževala.   

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šenčur,  ne 
sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje) 

O zadolževanju in poroštvu posrednim uporabnikom 
občinskega proračuna, javnemu zavodu, javnemu 
podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko 
zadolžijo do skupne višine 0 EUR. 
 

13. člen 
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega 

pritekanja prihodkov) 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje 
odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do 
konca proračunskega leta.  
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
14. člen 

(začasno financiranje v letu 2021) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Šenčur v letu 
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 
15. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2020 
dalje.    
 
Številka: 410-00009-2019/001 
Datum: 20.12.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
1459. Odlok o proračunu Občine Šenčur za leto  

2021 

 
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, 
11/18-ZSPDSLS-1 IN 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur .l. RS, št. 11/11- uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15, 
ZIPRS1617 in 13/18) in  16. člena Statuta občine Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski 
svet Občine Šenčur na svoji 11. seji, dne 20.12.2019 
sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠENČUR ZA LETO  2021 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Šenčur za leto 2021 določa 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

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

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

KONTO 
  

OPIS 
PREDLOG 2021 

v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 7.384.721,00 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 6.750.217,00 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      5.788.819,00 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.910.719,00 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 796.100,00 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 82.000,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 961.398,00 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  586.598,00 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 6.000,00 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  26.000,00 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 21.800,00 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 321.000,00 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 120.000,00 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 120.000,00 
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74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    514.504,00 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 514.504,00 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 

0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 8.881.133,57 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.057.430,57 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 367.954,00 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 58.104,00 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.619.655,66 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.716,91 

409   REZERVE 7.000,00 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.623.241,00 

410   SUBVENCIJE 50.000,00 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.791.130,00 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 330.120,00 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  451.991,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.054.255,00 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.054.255,00 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 146.207,00 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 112.000,00 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 34.207,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1.496.412,57 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 

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

440   DANA POSOJILA 0,00 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0,00 

C.   RAČUN  FINANCIRANJA   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.650.000,00 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.650.000,00 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 200.000,00 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  200.000,00 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -46.413,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.450.000,00 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 1.496.413,00 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 46.420,00 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

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

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Šenčur. Načrt razvojnih programov sestavljajo 
projekti.  
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF 
tudi naslednji prihodki: 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,  

 požarna taksa, ki se uporabljan za namene 
določene v zakonu o varstvu pred požari, 

 komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture, 

 turistična taksa,  

 koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, 

 prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko 
javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija). 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 
prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino 
vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg 
teh izdatkov v višini proračuna. 

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bila 
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun 
prihodnjega leta za isti namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki 
so določeni s proračunom.  

Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so  
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu 
občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v 
proračunu predvidena za ta namen. 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posameznem delu 
proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika 
predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, če s 
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so 
bila sredstva zagotovljena.  

Župan lahko v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika prerazporeja pravice porabe med področji 
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proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe, ter med podprogrami v okviru 
glavnih programov in proračunske postavke. Posamezna 
področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša 
do višine 10 % vrednosti posameznega področja.  

Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske 
postavke – konta. 

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki 
so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih 
odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. Prav tako 
se v obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve 
splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena 
financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. 

O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene 
pravice župana odloča Občinski svet Občine Šenčur.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju tekočega leta in konec leta z zaključnim računom 
proračuna poroča Občinskemu svetu Občine Šenčur o 
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.  
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih  programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2021, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2021, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter 
za tekoče transfere, ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega 
neposrednega proračunskega uporabnika.  

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v 
drugem in tretjem odstavku tega člena se lahko 
obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega 
soglasja občinskega sveta. 

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za 
obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z 
občinskim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o 
sofinanciranju iz namenskih sredstev EU oziroma iz 
pripadajočih postavk slovenske udeležbe.  

Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt 
proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne 
projekte pa tudi v načrt razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 
veljavnega načrta razvojnih  programov. 

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim 
proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom 
in veljavnim načrtom  razvojnih programov je dopustna le 
v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
prednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne 

vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika 
(župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi 
projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne 
vrednosti projektov. 

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih 
programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 
 

8. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, 
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 
je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali 
zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O 
uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na 
predlog za finance pristojnega organa, župan. Sredstva 
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
 

9. člen 
(proračunski sklad in proračunska rezerva) 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za 
naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 
Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se 
uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, 
opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.  

Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 
5.000,00 EUR.  

Na predlog za finance pristojnega organ občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
3.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 

 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 

 
10. člen 

(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše  plačilo dolga 
največ do skupne višine 5.000,00 EUR vseh dolgov v 
posameznem letu, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne 
unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati. 

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

javnega sektorja 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in  odhodkov se Občina Šenčur lahko 
dolgoročno zadolži do višine 1.650.000,00 EUR in sicer 
za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih 
programov. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šenčur,  ne 
sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR. 
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12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje) 

O zadolževanju in poroštvu posrednim uporabnikom 
občinskega proračuna, javnemu zavodu, javnemu 
podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko 
zadolžijo do skupne višine 0 EUR. 
 

13. člen 
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega 

pritekanja prihodkov) 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje 
odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do 
konca proračunskega leta.  
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
14. člen 

(začasno financiranje v letu 2022) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Šenčur v letu 
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 
15. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2021 
dalje.    
 
Številka: 410-00010-2019/001 
Datum: 20.12.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
1460. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Šenčur 

 
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Ur.l. 
RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – 
ZDavNepr), 218., 218.a, 218.b, 218.c in 218.d. člena 
Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 3. člena in 
8. odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 
29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. 
US) in 16. ter 26. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski svet Občine 
Šenčur na 11. seji dne 20.12.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA 
V OBČINI ŠENČUR 

 
1. Splošne določbe  

 
1. člen 

Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Šenčur 
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 

nadaljevanju: nadomestilo), merila za določanje višine 
nadomestila ter merila za oprostitve plačila nadomestila.  
 

2. člen 

Zavezanec za plačilo nadomestila je uporabnik zemljišča 
oziroma stavbe ali njenega dela (lastnik oziroma drugi 
stvarno pravni upravičenec, najemnik in drugi neposredni 
uporabnik). 
 

3. člen 

Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča. 

Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, 
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in 
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na 
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega 
dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih 
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še 
nima določene, se do njene določitve za zazidano 
stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške 
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), 
pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne 
zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno 
zemljišče. 

Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, 
za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, 
da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih 
stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, 
znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna 
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni 
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. 
 

4. člen 

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča se plačuje od stanovanjske oz. poslovne 
površine stavbe. 

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, 
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, 
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista 
tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. 

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom. 

Kot poslovna površina se štejejo tudi površine zemljišč, 
ki so namenjene poslovni dejavnosti. 

Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi 
nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, 
športno rekreativne površine namenjene pridobitni 
dejavnosti, peskokopi, glinokopi, vodna zajetja za 
pridobivanje električne energije, površine za obratovanje 
bencinskih servisov, površine za dejavnosti ob avtocesti, 
odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za 
opravljanje poslovne dejavnosti. 

Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se 
plačuje od površine zemljišča. 
 
2. Območja na katerih se plačuje nadomestilo 

 
5. člen 

Nadomestilo se plačuje na območju celotne Občine 
Šenčur in sicer v naseljih: Hotemaže, Luže, Milje, 
Olševek, Prebačevo, Srednja vas, Šenčur, Trboje, 
Visoko, Voglje, Voklo, Žerjavka in drugih območjih, ki so 
opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. 
 
3. Merila za določitev višine nadomestila 
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6. člen 

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo 
naslednja merila: 

 opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve 
na te objekte in naprave; 

 namembnost in lega stavbnega zemljišča; 

 izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v 
gospodarskih dejavnostih. 

 
3.1 Ovrednotenje opremljenosti stavbnega 

zemljišča 

 
7. člen 

Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč se 
posamezno stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjim 
številom točk: 
 
      Opis                                        Število točk 

 asfaltna cesta        20 

 makadamska cesta       5 

 vodovod          20 

 kanalizacija         20 

 elektrika          10 

 telefon           10 

 javna razsvetljava      10 
             

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka 
na vodovodno in električno omrežje, če je omrežje, na 
katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje 
stavbnega zemljišča največ 50 metrov in obstaja tudi 
dejanska možnost priključitve in koriščenja teh 
komunalnih objektov. 

Pri telefonu se upošteva samo dejanska priključenost 
objekta na telefonsko omrežje. 
 
3.2. Lega stavbnega zemljišča 

 
8. člen 

Glede na lego se stavbna zemljišča razdelijo na tri 
območja: 

Prvo območje obsega naselji: Šenčur in Srednja vas. 
Drugo območje obsega naselja: Hotemaže, Luže, Milje, 

Olševek, Visoko, Trboje, Voglje in Žerjavka. 
Tretje območje obsega naselji: Prebačevo, Voklo in 

druga območja, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena odloka. 
 
3.3. Namen uporabe stavbnega zemljišča oziroma 

vrsta  dejavnosti 

 
9. člen 

Glede na namen uporabe oz. vrsto dejavnosti so 
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena: 

A  na stavbna zemljišča za stanovanjske namene in 
kmetijstvo; 

B  na stavbna zemljišča za poslovne namene 
gospodarskih dejavnosti (standardna    klasifikacija 
dejavnosti – področje D); 

C  na stavbna zemljišča za poslovne namene 
opravljanja storitev-gostinstvo, trgovina in druge 
storitve; 

D  na stavbna zemljišča za poslovne namene 
bančništva, poštnih in telekomunikacijskih storitev, 
upravne dejavnosti; 

E  na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih 
dejavnosti. 

 
 
 

10. člen 

Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter 
stavbe oziroma drugega objekta, ki na njem stoji, se za 
posamezno stavbno zemljišče v skladu z 9. členom tega 
odloka določi naslednje število točk za m2: 
 
lega zemljišča namen uporabe  

območja   A   B   C    D   E  
1. območje    80  862  805  1725  805 
2. območje    70  750  700  1500  700 
3. območje    66  600  540  1200  540 

Če se namembnost določena v prostorskem aktu ne 
sklada z dejansko namembnostjo, se pri točkovanju 
zazidanih stavbnih zemljišč upošteva dejanska 
namembnost. 
 

11. člen 

Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega 
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z 
ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih. 

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne 
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za 
naslednje vrste dejavnosti:  
 

 
 

12. člen 

Za počitniške hiše na celotnem območju Občine Šenčur 
se ne uporabljajo določbe tega odloka o razvrščanju 
območij v kategorije in se vse točkujejo s 300 točkami za 
m² tlorisne površine. 

Za počitniške hiše se po tem odloku štejejo tisti objekti, 
za katere je bilo za ta namen izdano lokacijsko in 
gradbeno dovoljenje oziroma objekti, ki se uporabljajo 
samo za počitek ali oddih. 
 
4. Merila za druga zazidana stavbna zemljišča 

 
13. člen 

Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, 
športno rekreativne površine namenjene pridobitni 
dejavnosti, peskokopi, glinokopi, vodna zajetja za 
pridobivanje električne energije, površine potrebne za 
obratovanje bencinskih servisov, površine za dejavnosti 
ob avtocesti, odlagališča odpadkov, ter vsi ostali 
infrastrukturni objekti, ki po Zakonu o graditvi objektov 
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in druge 
površine, potrebne za opravljanje poslovne dejavnosti se 
točkujejo po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča. 

Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, 
delavnice na prostem in športno rekreativne površine 
namenjene pridobitni dejavnosti se upoštevajo dejanske 
površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne 
namene. 

Površine peskokopov in glinokopov ter vodnih zajetij za 
pridobivanje električne energije so površine, ki jih 
zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine 
določi občinski urad na osnovi dovoljenja za izkoriščanje 
rudnin. 

Površina za normalno rabo bencinskega servisa 
predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega 
servisa. 

Površine za dejavnosti ob avtocesti predstavljajo vse 
površine, ki so ob avtocesti namenjene dejavnosti ali 
parkiranju. 
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Kot druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti 
se štejejo tudi odlagališča odpadkov in površine, ki so 
potrebne za normalno obratovanje poslovne dejavnosti in 
niso točkovane po drugih kriterijih iz tega člena. 
 

14. člen 

Za določitev števila točk za m² površine iz 13. člena se 
ne uporabljajo določbe tega odloka o razvrščanju območij 
v kategorije, temveč se na območju Občine Šenčur vse 
točkujejo na naslednji način: 
 

 
 
5. Merila za nezazidana stavbna zemljišča 

 
15. člen 

Glede na namembnost so nezazidana stavbna 
zemljišča po tem odloku razvrščena: 
S območja večstanovanjske gradnje, območja 
individualne stanovanjske gradnje, območja za 
stanovanja in kmetijstvo; 
O območja za družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti; 
P območja za proizvodne in servisne dejavnosti; 
K območja za komunalne dejavnosti; 
R območja za šport in rekreacijo. 
Glede na namembnost in lego zemljišča iz prvega 
odstavka tega člena se za posamezno nezazidano 
stavbno zemljišče določi naslednje število točk za m²: 
 

 
 
6. Oprostitve plačila nadomestila 

 
16. člen 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 
plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za namene iz 
prvega odstavka 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
ter za kmetijske objekte, ki so pri izdaji gradbenega 
dovoljenja oproščeni plačila komunalnega prispevka. 

Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v 
lasti Občine Šenčur, ki so namenjeni za opravljanje 
dejavnosti občinske uprave oziroma dejavnosti, ki so v 
širšem družbenem interesu občine (zdravstvo, šolstvo, 
kultura, itd.), drugih humanitarnih organizacij in društev, 
ki se financirajo iz proračunskih sredstev Občine Šenčur 
ter zavodi in organizacije, katerih ustanoviteljica je 
Občina Šenčur. 

Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne 
površine. 

Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne 
površine javnega značaja, razen površin, ki so 
funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo. 

Nadomestilo se ne zaračunava za nezazidana stavbna 
zemljišča: 

 za zemljišča iz drugega odstavka 3. člena tega 
odloka, ki so manjša od 600 m²; 

 za zemljišča iz tretjega odstavka 3. člena tega 
odloka, ki so manjša od 500 m² in so po 
namembnosti razvrščena v območja z oznako S iz 
15. člena tega odloka; 

 preko katerih poteka daljnovod, pod katerim ni 
možna gradnja objektov in kjer predstavlja površina 
območja pod daljnovodom skupaj s svojim 

varovalnim pasom, ki je minimalne širine 5 m od osi 
daljnovoda, več kot ½ velikosti same parcele. 

 
17. člen 

Na obrazloženo zahtevo zavezanca se lahko 
zavezanec delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila v 
naslednjih primerih: 

 za dobo pet let od vselitve v stanovanje, če je kupil 
novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali 
zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko 
hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske 
stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za 
urejanje stavbnega zemljišča po določbah Zakona o 
stavbnih zemljiščih; 

 če zavezanec prejema socialno pomoč; 

 če bi plačilo nadomestila ogrozilo nujno preživetje 
zavezanca in njegovih ožjih družinskih članov; 

 za dobo pet let od predaje v uporabo, komunalnega 
objekta oziroma naprave, ki jo je zavezanec zgradil 
s samoprispevkom tako, da se pri določitvi višine 
nadomestila za to dobo ne upošteva opremljenost s 
tem objektom oziroma napravo; 

 zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami, do 
odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in 
vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila 
nadomestila. 

V primeru druge in tretje alineje prvega odstavka tega 
člena mora zavezanec predložiti pisno mnenje Centra za 
socialno delo. 

V primeru druge in tretje alineje prvega odstavka tega 
člena traja oprostitev plačila nadomestila eno leto od 
izdaje sklepa o oprostitvi. Zavezanec mora Občini Šenčur 
sporočiti vsako spremembo stanja, ki bi lahko vplivala na 
oprostitev iz prvega odstavka tega člena. 

V izrednih primerih (posebna velikost zazidanih in 
nezazidanih stavbnih zemljišč), se lahko zavezancu, ki je 
pravna oseba, delno zmanjša znesek nadomestila. 
 

18. člen 

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila po 17. členu tega 
odloka vloži zavezanec, o njem pa z odločbo odloči 
organ, ki opravlja odmero. 
 
7. Določanje višine nadomestila 

 
19. člen 

Višina nadomestila se določi tako, da se skupno število 
točk pomnoži s stanovanjsko oziroma poslovno površino 
zavezančevega objekta in površine, ki so potrebne za 
normalno obratovanje poslovne dejavnosti oz. s površino 
zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z 
vrednostjo točke za izračun nadomestila. 
 
8. Vrednost točke za izračun nadomestila 

 
20. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča določi s sklepom Občinski svet 
Občine Šenčur na predlog župana. 
 
9. Podatki za izračun nadomestila 

 
21. člen 

Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz 
uradnih evidenc. 

Zavezanci so dolžni prijaviti občinskemu uradu oz. 
drugemu pristojnemu organu podatke, potrebne za 
odmero nadomestila. 

Na zahtevo občinskega urada so zavezanci dolžni 
prijaviti podatke, potrebne za odmero nadomestila v 15 
dneh od dne, ko so prejeli pismeno zahtevo urada. 
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Zavezancu, ki podatkov občinskemu uradu ne prijavi, 
lahko ta odmeri nadomestilo od 200 m² stanovanjske 
površine, 100 m² površine za počitniško dejavnost in 600 
m² za poslovne dejavnosti. 

Če občinski urad oceni, da se poslovna dejavnost 
opravlja na več kot 600 m² površine, pa zavezanec 
podatkov na zahtevo občinskega urada ne prijavi, lahko 
odmeri nadomestilo za površino celotne parcele, ki jo 
uporablja zavezanec. 

Zavezanec je dolžan sporočiti občinskemu uradu vsako 
spremembo dejstev in okoliščin, ki vplivajo na odmero 
nadomestila  v 15 dneh od dneva, ko je taka sprememba 
ali dejstvo nastalo. 

Zavezancu, ki podatkov občinskemu uradu ne prijavi, 
lahko ta odmeri nadomestilo za nezazidano stavbno 
zemljišče na podlagi katastrskih podatkov in 
zemljiškoknjižnega izpiska. 
 

22. člen 

Nadomestilo odmeri občina oziroma za to določeni 
davčni organ. 

Glede postopka odmere, plačevanja, izterjave, odpisa 
oziroma oprostitev in zaračunavanja zamudnih obresti se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o davčnem 
postopku. 
 
10. Inšpekcijski  nadzor nad izvajanjem odloka 

 
23. člen 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja 
pristojna inšpekcija Občine Šenčur. 
 
11. Določbe o globah  

  
24. člen 

Z globo 835 EUR se za prekršek sankcionira pravna 
oseba, če ravna v nasprotju z določilom 2. in 3. odstavka 
21. člena odloka. 

Z globo 625 EUR se sankcionira samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena. 

Z globo 250 EUR se sankcionira odgovorno osebo 
pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z globo 250 EUR se sankcionira posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 
12. Prehodne in končne določbe 

 
25. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/16). 
 

26. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2020 
dalje. 
 
Številka: 422-00063/2019-1 
Datum: 20. 12. 2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 

1461. Spremembe Pravilnika o sredstvih za delo 
svetniških skupin in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Šenčur 

 
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, 
11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine 
Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je 
Občinski svet Občine Šenčur na 11. redni seji, dne 20. 
12. 2019 sprejel 
 

SPREMEMBE PRAVILNIKA  
O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN 
SAMOSTOJNIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ŠENČUR 

 
1. člen 

V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/13) se spremeni 
10. člen, tako da se glasi:  

 »Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene, 
ki morajo biti neposredno povezani z delom občinskega 
sveta: 

 nakup pisarniškega materiala, 

 nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje 
računalniške opreme, katera po koncu mandata 
občinskega sveta ostane v lasti občinske uprave,  

 plačilo stroškov strokovne pomoči, 

 plačilo poštnih storitev, 

 plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev, 

 nakup strokovne literature, katera po koncu 
mandata občinskega sveta ostane v lasti občinske 
uprave,  

 plačilo stroškov organizacije javnih prireditev 
(okrogle mize, javni posveti in  podobno),  

 plačilo stroškov udeležbe na seminarjih, 
predavanjih in drugih dogodkih, namenjenih 
usposabljanju, ki je potrebno za izvrševanje funkcije 
članov občinskega sveta, 

 druge namene, ki so neposredno povezani z delom 
občinskega sveta. 

Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim 
skupinam in samostojnim članom občinskega sveta za 
njihovo delo, so last občine in jih člani občinskega sveta 
uporabljajo v času trajanja mandata. Najpozneje v 15 
dneh po prenehanju mandata jih morajo svetniške 
skupine in samostojni člani občinskega sveta vrniti 
občinski upravi. 

Člani občinskega sveta so dolžni Inventurni komisiji 
Občine Šenčur omogočiti vsakoletni pregled in popis 
osnovnih sredstev.  

Člani občinskega sveta imajo po zaključku mandata 
možnost odkupa osnovnega sredstva, ki ga imajo v 
uporabi, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s 
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Cena osnovnega sredstva se določi v skladu z 
veljavno zakonodajo. 

Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev je prihodek 
proračuna občine. 
 

2. člen 

Ostala določila Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine 
Šenčur ostanejo v veljavi nespremenjena.  
 

3. člen 

Spremembe Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine 
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Šenčur začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-00016/2019-1 
Datum: 20. 12. 2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
 
1462. Letni program športa v Občini Šenčur za leto 

2020 

 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17), 8. in 17. člen člena Statuta Občine Šenčur 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/18) ter 7. in 8. člena 
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih 
programov v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 59/17 in 58/18), je Občinski svet Občine Šenčur 
na svoji 11.  redni seji dne  20.12.2019,  sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI ŠENČUR  ZA LETO 2020 

 
1. člen 

Program športa v Občini Šenčur za leto 2020 določa 
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih  
sredstev, ter obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njihovo uresničitev. 
Prednost pri sofinanciranju imajo prednostne športne 
panoge na podlagi kazalcev razširjenosti in uspešnosti 
ter pomena za lokalno skupnost.   
 

2.  člen 

Iz proračuna Občine Šenčur se za proračunsko leto 2020 
za športne programe zagotovi 150.000,00 EUR in sicer:  

 za dejavnost izvajalcev letnega programa športa se 
zagotovi 143.925,00 EUR,  

 za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja 
športnih objektov se zagotovi  6.075,00 EUR. 

 
3. člen 

Sofinancira se naslednja vsebina programov športa in 
športnih objektov  po deležih:  
1. za športne programe:  

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; 

 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami; 

 obštudijska športna dejavnost; 

 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport; 

 kakovostni šport; 

 vrhunski šport 
v  znesku 112.500,00EUR ter  
 
2. za druge športne programe: 

 šport invalidov; 

 športna rekreacija; 

 šport starejših; 
v  znesku  9.375,00 EUR 
 
Podrobneje so vsebine v posameznih programih pod 
točko 1. naslednje : 
 
1.1.   Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok  
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček se 
zagotovijo: 

 športne knjižice in medalje 
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati in šola plavanja se 
sofinancira: 

 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako 
skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok. 

Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira: 

 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri 
je najmanj 10 in največ 20 otrok. 

Za izvajanje ostalih športnih dejavnosti, ki jih organizirajo 
športna društva in drugi izvajalci v skupini najmanj 12 in 
največ 20 otrok se sofinancira: 

 60 ur strokovnega kadra, 

 60 ur najema objekta. 
 
1.2.   Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok  
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček se 
zagotovijo: 

 športne knjižice in medalje. 

 Za izvajanje programa Krpan se zagotovijo: 

 športne knjižice in medalje. 

 Za izvajanje drugih 80-urnih programov na skupino, 
v kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok se 
sofinancira: 

 80 ur strokovnega kadra, 

 80 ur najema objekta. 
 
Med programe v točkah 1.1. in 1.2. se uvrščajo tudi 
programi šolskih športnih tekmovanj. 
Za interesne dejavnosti glede na vsebino športnih 
programov izvajalcev letnega programa športa ter za 
izvajanje šolskih športnih tekmovanj se namenijo dodatna 
sredstva za sofinanciranje teh programov v višini 
3.375,00 EUR.   
 
Vsebine, ki se sofinancirajo so izvajanje : 

 Medobčinska tekmovanja: financira se kritje 
stroškov prevoza do mesta medobčinskih šolskih 
športnih tekmovanj na ravni Upravne enote Kranj, 

 Regijska in državna tekmovanja: financira se kritje 
stroškov prevoza, prijavnin - štartnin in dnevnic za 
strokovni kader na ravni regijskih – v okviru 
Področnega centra Kranj in državnih šolskih 
športnih tekmovanj. 

 
V okviru teh sredstev se sofinancirajo še naslednji 
programi :  
 

 

PROGRAM STAROST ŠTEVILO UR 
PROGRAM 

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

VREDNOST 
ELEMENTOV 

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

Zlati sonček do 6 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 8 – 12 

Naučimo se 
plavati 

do 6 let 10 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

8 – 12 

Ciciban 
planinec 

do 6 let 20 ur Strokovni kader 6 točk/skupino 10 – 20 

Ostale športne 
dejavnosti 

do 6 let 60 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

12 - 20 

Zlati sonček 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 
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Krpan 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 

Drugi 80-urni 
programi 

6 – 15 let 80 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

12 – 20 

Medobčinska 
tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 4 točke/tekmovalca 20 

Regijska in 
državna 

tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 
Prijavnina Strokovni 

kader 

4 točke/tekmovalca 
2 točki/tekmovalca 
20 točk/tekmovanje 

20 

 
 
Opomba :  Pri sofinanciranju imajo prednost programi, ki 
so v povezavi s prednostnimi progami športa v občini, 
razen atletike, za katero v občini še niso vzpostavljeni 
ustrezni pogoji. 
 
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski  šport, se sofinancira v polnem obsegu, če so 
posamezni  programi na nivoju otroških športnih šol.  
Sofinancira se :  

 število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za 
najem objekta, tabela št. 8 Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih programov v Občini 
Šenčur), 

 strokovni kader (tabela št. 9 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v 
Občini Šenčur), 

ob pogoju, da ima izvajalec ekipe v najvišjem rangu 
tekmovanja, v nasprotnem pa se vrednoti sorazmerni del 
obsega programa. 
 
Izvajanje  programov  športne vzgoje otrok s posebnimi 
potrebami se sofinancira v obsegu : 

 strokovni kader in objekt za 80 ur programa na 
skupino v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok. 

 
1.4. Prostočasna športna vzgoja mladine 
 Izvajanje programov prostočasne športne vzgoje 
mladine se sofinancira v obsegu : 

 strokovni kader in objekt za 80-urne programe na 
skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih. 

 
1.5.  Športna vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski  šport se sofinancira v obsegu : 

 število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za 
najem objekta, tabela št. 8 Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih programov v Občini 
Šenčur), 

 strokovni kader (tabela št. 9 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v 
Občini Šenčur), 

ob pogoju, da ima izvajalec ekipe v najvišjem rangu 
tekmovanja, v nasprotnem pa se vrednoti sorazmerni del 
obsega programa. 
 
Izvajanje programa športne vzgoje mladine s posebnimi 
potrebami se sofinancira v obsegu : 

 strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa 
na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok. 

1.6.    Kakovostni šport  
Na tej postavki so sredstva namenjena za članske ekipe, 
ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih 
zvez, na državni ravni, s športniki državnega, ali 
mladinskega razreda in v tekmovalnih sistemih, ki 
omogočajo napredovanje do najvišje državne ravni.   
 
1.6.1. Individualne športne panoge: 
Kdor kandidira mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 imeti zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti,  

 program je pomemben za Občino Šenčur, 

 izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini, 

 maksimalno število vadbenih ur skupine je 320 ur 
letno, 

 število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11, 

 izvajalec organizira vsaj eno uradno tekmo na 
območju Občine Šenčur. 

 
1.6.2. Kolektivne športne panoge: 
Kdor kandidira, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 imeti zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti,  

 program je pomemben za Občino Šenčur, 

 izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini, 

 maksimalno število vadbenih ur ekipe je 320 ur 
letno, 

 število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11, 

 izvajalec organizira tekme na območju Občine 
Šenčur. 

 
1.7.  Vrhunski šport 

Sofinancira se objekt in strokovni kader (tabela št. 8 in 
tabela št. 9 Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju 
športnih programov v Občini Šenčur), do največ 1200 ur. 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnic in 
športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega 
razreda, ki so objavljeni v uradnem glasilu OKS-ZŠZ. 

Športnice in športniki morajo biti nastopajo za izvajalce 
športnih programov, ki se prijavijo na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov.  
 
1.8. Organiziranost v športu 
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. 
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja 
društev je število evidentiranih članov s plačano članarino 
in uradno podpisano pristopno izjavo (0,5 točke/član).  
 
2.  Programi športne rekreacije, športa starejših 

in športa invalidov se sofinancirajo v višini  
9.375,00 EUR. 

 
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni 

zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, 
zmanjšati negativne posledice današnjega načina 
življenja, preprečevati upadanje vitalnosti ter z 
navedenimi motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike 
dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno 
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega 
prostega časa.  

To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma 
sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju 
čim večjega števila občanov v športno aktivnost 
sofinancira vadba skupine, v kateri je najmanj 12 
udeležencev:   

 največ 80 ur strokovnega kadra/skupino (za 
udeležence stare nad 65 let starosti), ter 

 največ 80 ur najema objekta/skupino. 
 

Več kot ena skupina se prizna samo v primeru, če ima 
društvo za izvajanje tega programa ustrezen strokovni 
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kader (trener, vaditelj, ali instruktor). Praviloma skupino 
10 udeležencev vodi 1 strokovni delavec. 

Posameznemu izvajalcu se prizna izvajanje 
organizirane športne rekreacije (uradna tekmovanja-lige, 
organizirani pohodi, organizirane aktivnosti), za katere je 
javno dostopna možnost vključitve v program. 
 
3.  Sofinanciranje razvojnih dejavnosti v športu  

 
3.1.  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov v športu v višini 3.900,00 EUR 
Sofinancira se : 

 sorazmerni delež stroškov osnovnega in dodatnega 
izobraževanja ter izpopolnjevanja strokovnega 
kadra, ki je odvisen od vsebine in obsega in 
udeležba na licenčnih seminarjih (kotizacija in 
licenčnina, v primeru, da je združena s kotizacijo). 

 
3.2.  Založništvo-Informatika v višini 1.875,00 EUR 
 
Sofinancira se spletna podpora v društvih, v naslednjem 
obsegu: 

 V povprečni višini nadomestila za spletno domeno 
treh ponudnikov  

 V povprečni višini enoletnega nadomestila za 
gostovanje treh ponudnikov  

 
Programi iz točke 3. se sofinancirajo  v skupni višini 
5.775,00 EUR. 
 
4.  Večje športne prireditve  

 
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije 
športnih prireditev in sicer: 
Prireditve na krajevni, občinski, medobčinski in regijski 
ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini 
Šenčur, 

 prireditev je odmevna pri občanih, 

 prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna, 

 prireditve se udeležijo pretežno  športniki iz Občine 
Šenčur. 

 
Prireditve na državni ali mednarodni ravni se 
sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini 
Šenčur, 

 prireditev je odmevna v širšem prostoru, 

 prireditve se udeležijo uveljavljeni športniki, 
prireditev pa ima status mednarodne prireditve, če 
se je udeležijo športniki iz najmanj petih držav,   

 prireditev je v programu nacionalne panožne zveze 
in v koledarju prireditev Občine Šenčur. 

Sofinancirajo se materialni stroški prireditev ki jih 
organizirajo izvajalci letnih športnih programov, z najmanj 
20 udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ dve 
prireditvi letno, objavljeni v koledarju prireditev Občine 
Šenčur in objavljene na spletni strani Občine Šenčur. 
Pogoj za sofinanciranje prireditve je pisna seznanitev o 
izvedbi prireditve, ki jo je potrebno poslati na naslov 
Občine, najmanj 10 dni pred datumom izvedbe. 

Med materialne stroške štejejo: nadomestila za 
priznanja, nadomestila za upravne takse, nadomestila za 
najem, ali uporabo objekta, stroški sodnikov, stroški 
meritev, stroški za izdelavo reklamnih objav, stroški 
prehrane, če je zagotovljena z razpisom in zahtevami za 
organizacijo prireditve, stroški zdravniške službe, 
prevozni stroški, drugi operativni stroški povezani z 
organizacijo prireditve. 
 

Organizacija športnih prireditev in turnirjev*:  
 

Pomen 
Od 20 do 50 
udeležencev 

Od 50 do 100 
udeležencev 

Nad 100 
udeleženc
ev 

Krajevno 10 točk 20 točk 30 točk 

Občinsko 20 točk 40 točk 80 točk 

Medobčin
sko 

30 točk 50 točk 90 točk 

Regijsko 40 točk 60 točk 100 točk 

Državno 80 točk 100 točk 200 točk 

Mednaro
dno 

100 točk 120 točk 220 točk 

 
*Upošteva se koeficient 1, v kolikor  gre za olimpijski 
šport (disciplina, ki je na sporedu Olimpijskih iger in na 
njej nastopajo udeleženci, ki so lahko potencialni 
kandidati za nastop na tekmovanjih najvišjega ranga (SP, 
EP, OI)) se upošteva koeficient 2 
 
Poleg zgornje tabele se za vrednotenje prireditev 
upošteva tudi nivo tekmovanja in tradicionalnost 
prireditve.  
 
Nivo tekmovanja: 
 

Nivo tekmovanja Število 
točk 

Tekmovanje z udeležbo vrhunskih 
športnikov, svetovnega, 
 mednarodnega  in perspektivnega 
razreda,  

200 

Tekmovanje z udeležbo športnikov, 
registriranih pri panožni zvezi 
 (organizacija državnega, ali pokalnega 
prvenstva, na državni 
   ravni)  

120 

Druga tekmovanja (razni turnirji, ki nimajo 
uradnega 
 tekmovalnega pomena) 

60 

Rekreacija oziroma druženje  10 

 
Tradicionalnost prireditve: 
 

Tradicija prireditve Koeficient  

Prireditev se organizira od 1-3 let 0,4 

Prireditev se organizira 4 – 6 let 0,6 

Prireditev se organizira 7-9 let  0,8 

Prireditev se  organizira  10 let ali več  1 

 
Če se med letom spremenijo določila pravilnika, za 
vrednotenje in sofinanciranje prireditev, se za 
vrednotenje upoštevajo določila novega pravilnika. 
 
Za sofinanciranje prireditev se v letnem programu športa 
zagotovi 12.900,00 EUR 
 
5.  Športni objekti – manjša vzdrževalna dela na  

športnih objektih 

 
Sofinanciranje vzdrževanja oziroma  manjša vzdrževalna 
dela športnih objektov se sofinancirajo v skupni višini 
6.075,00 EUR,  za :  
 
4.1.  Športni park Visoko, v višini 4.425,00 EUR in  
4.2.  Športni park Trboje, v višini 1.650,00 EUR.       
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Sredstva za manjša vzdrževalna dela, ki so redna 
vzdrževalna dela manjših vrednosti, ki ne povečujejo 
vrednosti objekta so manjša popravila in dela na objektu 
ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu (manjša 
pleskarska dela, zamenjava rezervnih delov in podobno). 

Sredstva se črpajo tekoče na podlagi predložitve 
zahtevka z uradnimi računi in prilogami o izvedbi naročila 
oziroma izvedbe del. Med ta sredstva ne štejejo sredstva 
za nadomestilo obratovalnih stroškov 
 
6. Končne določbe 

 
V primeru, da bodo posamezne postavke letnega 

programa športa le delno izkoriščene, bo občinska 
uprava posredovala podatke o zneskih neizkoriščenih 
sredstev po posameznih segmentih Komisiji za šport do 
konca meseca oktobra. Komisija za šport  bo na podlagi 
pridobljenih podatkov predlagala županu prerazporeditev 
sredstev, na podlagi utemeljenih zahtevkov, ki jih bodo 
posamezna društva posredovala komisiji. 

Društva lahko namensko pridobljena sredstva, na 
podlagi tega programa izkoristijo samo za namen, ki je 
opredeljen v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju. 

V primeru, da pride tekom leta do sprememb pravilnika, 
se uporabljajo za vrednotenje in s tem sofinanciranje po 
tem Letnem programu, določila novega pravilnika. 
 

4. člen 

Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem glasilo slovenskih občin.  
 
Številka: 671-00016-2019-001 
Datum: 20.12.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
1463. Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Šenčur za leto 2020 

 
Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin, 58/16) in na podlagi 16. člena statuta 
Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, 9/18) je 
občinski svet Občine Šenčur na 11.  seji občinskega 
sveta Občine Šenčur, z dne 20. 12. 2019  sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 

ŠENČUR ZA LETO 2020 

 
1.člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Šenčur za leto 2020 znaša 

 0,00278156 EUR za zazidana stavbna zemljišča in  

 0,01121165 EUR za nezazidana stavbna zemljišča.  
 

2.člen 

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2020. 
 
Številka: 422-00062/2019-1 
Datum: 20. 12. 2019 
 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
1464. Odredba o povprečni gradbeni ceni koristne 

stanovanjske površine v Občini Šenčur za leto 
2020 

 
Na podlagi 16. člena statuta Občine Šenčur (Uradno 
glasilo slovenskih občin, 9/18) in sklepa 11. seje 
občinskega sveta Občine Šenčur, z dne 20. 12. 2019  
izdajam   
 

ODREDBO 
O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE 

STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI ŠENČUR ZA 
LETO 2020 

 
1. člen 

Ta odredba določa povprečno gradbeno ceno koristne 
stanovanjske površine za določitev prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v 
letu 2020. 
   

2. člen 

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske 
površine v občini Šenčur za III. stopnjo opremljenosti 
brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene 
stavbnega zemljišča  znaša  927,10 EUR/m2 . 
 

3. člen 

Ta odredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2020. 
 
Številka: 422-00061/2019-1 
Datum: 20.12.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

 
1465. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka 

za leto 2018 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. ter 96. člena Statuta 
Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
3/2016, 35/2016) je občinski svet na svoji 8. redni seji, 
dne 12. 12. 2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja 
Loka za leto 2018. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 
2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
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prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Škofja Loka za leto 2018. 

Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in 
razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2018 
znašajo: 
 

 

 v EUR 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov  

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 21.558.792,44 

Tekoči prihodki (70+71) 19.908.695,89 

    70 Davčni prihodki 16.383.488,69 

71 Nedavčni prihodki 3.525.207,20 

72 Kapitalski prihodki 1.060.771,18 

73 Prejete donacije 14.885,00 

74 Transferni prihodki 574.440,37 

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 20.914.204,36 

40 Tekoči odhodki 6.819.065,90 

41 Tekoči transferi 7.491.168,81 

42 Investicijski odhodki 5.775.259,95 

43 Investicijski transferi 828.709,70 

III. Proračunski presežek (I. – II.)  644.588,08 

  

B. Račun finančnih terjatev in naložb  

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev 15.202,29 

75 Prejeta vračila danih posojil 15.202,29 

V. Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev 240.000,00 

44 Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev 240.000,00 

VI. Prejeta minus dana posojila (IV – V.) -224.797,71 

  

C. Račun financiranja  

VII. Zadolževanje 201.885,00 

50 Zadolževanje 201.885,00 

VIII : Odplačila dolga 1.263.552,62 

55 Odplačila dolga 1.263.552,62 

IX. Sprememba stanja sredstev na računih (III+VI+VII-VIII)    -641.877,25 

X. Neto zadolževanje (VII-VIII) -1.061.667,62 

XI Neto financiranje (VI+X-IX) --644.588,08 

 
Primanjkljaj prihodkov in prejemkov nad odhodki in 

izdatki po Zaključnem računu proračuna Občine Škofja 
Loka za leto 2018 znaša - 641.877,25 evrov. 

Sredstva na računih na dan 31.12.2018 znašajo 
521.595,86 evrov in bodo porabljena v skladu s sprejetim 
planom proračuna Občine Škofja Loka za leto 2019. 

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po 
ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in 
izdatkov na ravni podskupin kontov ter posebni del 
občinskega proračuna, sestavljen po programski, 
institucionalni in ekonomski klasifikaciji po področjih 
proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu 
Občine Škofja Loka za leto 2018 in se objavita na spletni 
strani Občine Škofja Loka. 
 

3. člen 

Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada 
občine Škofja Loka, ki za leto 2018 izkazuje naslednje 
stanje v evrih: 
 

začetno stanje 1.1.2018 180.459,28 

 razporeditev v sklad 180.000,00 

 poraba sredstev 232.214,58 

 stanje 31.12.2018 128.244,47 

 
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo 
v letu 2019 za namene po Zakonu o javnih financah. 

 
4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 
2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 

Številka: 4103 – 1/2019 
Datum: 12. 12. 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 

 
 

OBČINA VITANJE 

 
1466. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2020 

 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08,79/09,51/10 IN 
40/12-ZUJF), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POPR. in 101/13) in 17. 
člena statuta Občine Vitanje (UGSO št. 49/2017) je 
Občinski svet Občine Vitanje na 8.  redni seji dne 
19.12.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE VITANJE ZA LETO 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vitanje za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
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sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

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

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

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.311.419,80 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.942.007,10 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.863.418,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.726.998,00 

703 Davki na premoženje 79.420,00 

704 Domači davki na blago in storitve 57.000,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 78.589,10 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 57.130,00 

711 Takse in pristojbine 1.300,00 

712 Globe in druge denarne kazni 3.300,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.100,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 15.759,10 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.000,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 85.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 284.412,70 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 220.724,36 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 63.688,34 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.684.839,56 

40 TEKOČI ODHODKI 848.012,33 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 140.760,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.360,00 

402 Izdatki za blago in storitve 633.447,36 

403 Plačila domačih obresti 3.900,00 

409 Rezerve 47.544,97 

41 TEKOČI TRANSFERI 887.909,00 

410 Subvencije 28.700,00     

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 616.000,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 61.950,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 181.259,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 888.818,23 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 888.818,23 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 60.100,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 26.200,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 33.900,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -373.419,76 

 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 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

 
0,00 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 232.494,07 

50 ZADOLŽEVANJE 232.494,07 

500 Domače zadolževanje 232.494,07 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 105.897,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 105.897,00 

550 Odplačila domačega dolga 105.897,00 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -246.822,69 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 126.597,07 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 373.419,76 
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XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 246.822,69 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Župan, 
Nadzorni odbor, Upravni organ), ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 
javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona 
o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi 
podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Za 
izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba. Veljavni načrt razvojnih programov 
tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z 
veljavnim proračunom. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

 požarna taksa po 58. členu Zakona o varstvu pred 
požarom, ki se uporablja za namene, določene v 
tem zakonu,  

 turistična taksa, ki se uporablja v skladu z Zakonom 
o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom 
občine, 

 prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja,  

 komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo 
komunalne opreme, 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, za vlaganja v novo 
infrastrukturo, 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, se 
uporablja v skladu s 5.čl. Uredbe o pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest, 

 donacije, 

 koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov in 
lovstva se uporabijo v skladu s odloki za to 
področje. 

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, 
občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini 
dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov. Če 
so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, 
občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini 
načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine. 

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 
porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 

Občina je imela na dan 31.12.2018 oblikovane sklade 
neporabljene okoljske dajatve v višini 178.795,62 € ter 
rezervni sklad v višini 38.601,00 €. Sklada neporabljene 
okoljske dajatve, v višini v kateri nista bila porabljena v 
letu 2019, se upoštevata kot sredstva na računu na dan 
31.12.2019. Proračunska postavka je v letu 2020 še 
vedno planirana v posebnem delu proračuna, vendar 
zmanjšana zaradi investicij, ki so financirane iz okoljske 
dajatve. O uporabi oblikovanega rezervnega sklada 
preteklih let odloča občinski svet. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem  načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2020 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2021 50 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe,  ki 
se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
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uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 

 
8. člen 

(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 
25.904,97 eurov. Na podlagi za finance pristojnega 
organa občinske uprave o porabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF 
odloča župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.  
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 

 
9. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga.  

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroškov dveh evrov, v poslovnih knjigah 
razknjiži. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 
lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in 
Zakonom o financiranju občin do višine 2% skupne 
primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega 
zadolževanja v državnem proračunu, za namen črpanja 
povratnih sredstev po 23.čl. ZFO ter do višine 170.691,07 
eurov interne zadolžitve. Interna zadolžitev pomeni 
zadolžitev znotraj proračuna, saj so kot stanje sredstev 
na računu na dan 31.12.2019 upoštevana tudi 
neporabljena namenska sredstva iz preteklih let (zadnji 
odstavek 4. člena Odloka), ki so planirana na proračunski 
postavki 15028-poraba okoljske dajatve sklad-voda in 
predvidoma v letu 2020 ne bo realizirana. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do 
višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za 
zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko 
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. 
 

11. člen 
(poroštva občine) 

Občina sme izdajati poroštva za obveznosti iz naslova 
zadolževanja javnega podjetja ali javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je, v obsegu in pod pogoji, ki jih določi 
odlok, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
poroštva občine se vštevajo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine. 

Občina poroštev iz prejšnjega odstavka v letu 2020 ne 
izda. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih 
oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 

upravljanje) 

Javno podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva le s 
soglasjem ustanovitelja, pod pogoji, ki jih določi občinski 
svet, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
soglasja se ne vštevajo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine. 

Občina soglasji iz prejšnjega odstavka v letu 2020 ne 
izda. 
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

(začasno financiranje v letu 2021) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 900-003/2019-004 
Datum: 19.12. 2019 
 

 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 

 

 
 
1467. Sklep o vrednosti elementov za izračun 

prometne vrednosti stanovanjskih hiš, 
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi 
odstotka od povprečne gradbene cene, s 
katerim se določi korist za stavbno zemljišče. 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 49/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne 
opreme (Uradni list RS, št. 66/2018), 9.člena Statuta 
Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
49/2017) je Občinski svet Občine Vitanje na 8. seji dne 
19.12.2019  sprejel 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI ELEMENTOV ZA IZRAČUN 

PROMETNE VREDNOSTI STANOVANJSKIH HIŠ, 
STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN IN O 

DOLOČITVI ODSTOTKA OD POVPREČNE 
GRADBENE CENE, S KATERIM SE DOLOČI KORIST 

ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE. 

 
1. člen 

Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na 
območju občine Vitanje (brez stroškov komunalnega 
urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 
2019   777,52 EUR za m2. 
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2. člen 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene in 
sicer:  

 50% za individualno komunalno rabo 

 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 
koristne stanovanjske površine. 

 
3. člen 

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v 
odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%. 
 

4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati na dan 1.1.2020.   
 
Številka: 900-003/2019-005    
Datum: 19.12. 2019 
 

 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 

 

 
 

OBČINA VOJNIK 

 
1468. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2020 

 
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, 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, 110/11 - ZDIU12, 

104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 
- ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - 
ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 
- ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 
13/18) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik 
na 9. seji dne, 19.12.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE VOJNIK ZA LETO 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

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

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

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.073.635 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.474.875 

70 DAVČNI PRIHODKI 5.945.639 

700 Davki na dohodek in dobiček 5.472.419 

703 Davki na premoženje 324.920 

704 Domači davki na blago in storitve 148.300 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.529.236 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.278.353 

711 Takse in pristojbine 8.000 

712 Globe in druge denarne kazni 19.050 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.100 

714 Drugi nedavčni prihodki 218.733 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 38.980 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 28.980 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 10.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.559.780 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.184.148 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 375.632 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 11.297.580 

40 TEKOČI ODHODKI 2.686.635 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.016.778 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 158.737 

402 Izdatki za blago in storitve 1.342.720 

403 Plačila domačih obresti 16.300 

409 Rezerve 152.100 

41 TEKOČI TRANSFERI 3.114.444 

410 Subvencije 83.500 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.269.967 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 258.664 

413 Drugi tekoči domači transferi 1.502.313 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.277.000 
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.277.000 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 219.500 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 157.500 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 62.000 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -2.223.945 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

34.000 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 34.000 
 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 34.000 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 46.000 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 46.000 

440 Dana posojila 46.000 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  

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

-12.000 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.102.168 

50 ZADOLŽEVANJE 1.102.168 

500 Domače zadolževanje 1.102.168 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 249.000 

55 ODPLAČILA DOLGA 249.000 

550 Odplačila domačega dolga 249.000 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.382.777 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 853.168 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.223.945 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.392.034 
 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Nadzorni odbor, 
Župan in Podžupan, Občinska uprava – splošne zadeve, 
Občinska uprava – finance, Občinska uprava – družbene 
dejavnosti, Občinska uprava – komunala, Občinska 
uprava – urejanje prostora in varstvo okolja, Občinska 
uprava – občinsko premoženje, Občinska uprava – 
požarna varnost, zaščita in reševanje, CZ, Občinska 
uprava – kmetijstvo, Občinska uprava – gospodarstvo s 
turizmom, Občinska uprava – elementar, Skupna 
občinska uprava, Režijski obrat, Upravljanje športne in 
kulturne infrastrukture, KS Vojnik, KS Nova Cerkev, KS 
Frankolovo), ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna  

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 
javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona 
o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi 
podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.  

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti, ki so 

tudi odredbodajalci; odredbodajalec je lahko tudi od 
predsednika pooblaščena oseba.  Predsednik krajevne 
skupnosti je odgovoren, da se finančni načrt krajevne 
skupnosti uskladi s sprejetim proračunom občine v roku 
45 dni od sprejetja proračuna.  

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.  
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

 požarna taksa po 58. členu Zakona o varstvu pred 
požarom, ki se uporablja za namene, določene v 
tem zakonu, 

 turistična taksa, ki se uporablja v skladu z Zakonom 
o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom 
občine,  

 lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se 
uporabljajo za namene, določene v finančnem 
načrtu posamezne krajevne skupnosti, 

 prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja,  

 komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo 
komunalne opreme, 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, za vlaganje v novo 
infrastrukturo, 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, se 
uporablja v skladu s 5. členom Uredbe o pristojbini 
za vzdrževanje gozdnih cest, 

 najemnina, ki jo občina zaračuna javnemu podjetju 
za gospodarsko javno infrastrukturo, se nameni za 
vlaganje v komunalno infrastrukturo, 

koncesijske dajatve od upravljanja pokopališč in 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo se uporabijo v skladu 
z odloki za to področje.   
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Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, 
občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini 
dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov. Če 
so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, 
občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini 
načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine. 

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 
porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  

Župan lahko med letom odpre novo proračunsko 
postavko iz sredstev proračunske rezervacije.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2020 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2021 50 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 
se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 
82.100 €. Na podlagi za finance pristojnega organa 
občinske uprave o porabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča 
župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.  

2. Rezervni sklad neprofitnih stanovanj se v letu 2020 
oblikuje v višini v višini 20.000 €, oblikovan po 119. členu 
stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2003). 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 

 
9. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga.  

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroškov dveh evrov, v poslovnih knjigah 
razknjiži. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 
lahko zadolži  do višine 1.102.168 €. Zadolžitev je 
namenjena za izgradnjo vrtca v Frankolovem v višini 
1.102.168 €, od tega se 102.168 €  (2 % skupne 
primerne porabe občin) nanaša na zadolževanja v 
državnem proračunu iz naslova 21. člena Zakona o 
financiranju občin in v skladu z 10. členom  Zakona o 
spremembah zakona o financiranju občin. Občina Vojnik 
lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje 
proračuna Občine Vojnik za leto 2020 najame 
brezobrestni kredit iz državnega proračuna, za projekt št. 
OB139-14-0014 Izgradnja vrtca Frankolovo, ki je planiran 
v Načrtu razvojnih  programov za obdobje 2020-2023 in 
na proračunski postavki 4030951.   

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do 
višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za 
zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko 
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. 

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni 
posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 2.000 €, so 
brez soglasja župana nični. Podpisovanje pravnih poslov 
krajevnih skupnosti, ki bi imeli finančne posledice pri 
upravljanju premoženja, so brez soglasja nični.  
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11. člen 
(poroštva občine) 

Občina sme izdajati  poroštva za obveznosti iz naslova 
zadolževanja javnega podjetja ali javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je, v obsegu in pod pogoji, ki jih določi 
odlok, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
poroštva občine se vštevajo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine. 

Občina poroštev iz prejšnjega odstavka v letu 2020 ne 
izda. 
 

12. člen 
( zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja 

na ravni občine) 

Javno podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva le s 
soglasjem ustanovitelja, pod pogoji, ki jih določi občinski 
svet, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
soglasja se ne vštevajo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine. 

Občina soglasji iz prejšnjega odstavka v letu 2020 ne 
izda. 
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

(začasno financiranje v letu 2021) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 410-0026/2019-8 (9) 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 

 

 
1469. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2021 

 
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, 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, 110/11 - ZDIU12, 
104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 
- ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - 
ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 
- ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 
13/18) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik 
na 9. seji dne, 19.12.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2021 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

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

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

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.906.884 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.046.733 

70 DAVČNI PRIHODKI 5.943.115 

700 Davki na dohodek in dobiček 5.464.895 

703 Davki na premoženje 330.920 

704 Domači davki na blago in storitve 147.300 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.103.618 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 921.735 

711 Takse in pristojbine 8.000 

712 Globe in druge denarne kazni 19.050 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.100 

714 Drugi nedavčni prihodki 149.733 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 20.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.840.151 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.456.299 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 383.852 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.819.074 

40 TEKOČI ODHODKI 2.690.799 
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.056.404 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 165.078 

402 Izdatki za blago in storitve 1.302.617 

403 Plačila domačih obresti 14.700 

409 Rezerve 152.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 3.187.736 

410 Subvencije 87.000 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.296.967 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 280.164 

413 Drugi tekoči domači transferi 1.523.605 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.837.539 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.837.539 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 103.000 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.000 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 50.000 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 87.809 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

46.000 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 46.000 

750 Prejeta vračila danih posojil 46.000 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  

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

46.000 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 102.650 

50 ZADOLŽEVANJE 102.650 

500 Domače zadolževanje 102.650 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 245.400 

55 ODPLAČILA DOLGA 245.400 

550 Odplačila domačega dolga 245.400 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -8.941 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -142.750 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -87.809 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 9.257 
 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Nadzorni odbor, 
Župan in Podžupan, Občinska uprava – splošne zadeve, 
Občinska uprava – finance, Občinska uprava – družbene 
dejavnosti, Občinska uprava – komunala, Občinska 
uprava – urejanje prostora in varstvo okolja, Občinska 
uprava – občinsko premoženje, Občinska uprava – 
požarna varnost, zaščita in reševanje, CZ, Občinska 
uprava – kmetijstvo, Občinska uprava – gospodarstvo s 
turizmom, Občinska uprava – elementar, Skupna 
občinska uprava, Režijski obrat, Upravljanje športne in 
kulturne infrastrukture, KS Vojnik, KS Nova Cerkev, KS 
Frankolovo), ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna  

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 

javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona 
o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi 
podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.  

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti, ki so 
tudi odredbodajalci; odredbodajalec je lahko tudi od 
predsednika pooblaščena oseba.  Predsednik krajevne 
skupnosti je odgovoren, da se finančni načrt krajevne 
skupnosti uskladi s sprejetim proračunom občine v roku 
45 dni od sprejetja proračuna.  

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.  
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

 požarna taksa po 58. členu Zakona o varstvu pred 
požarom, ki se uporablja za namene, določene v 
tem zakonu, 
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 turistična taksa, ki se uporablja v skladu z Zakonom 
o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom 
občine,  

 lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se 
uporabljajo za namene, določene v finančnem 
načrtu posamezne krajevne skupnosti, 

 prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja,  

 komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo 
komunalne opreme, 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, za vlaganje v novo 
infrastrukturo, 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, se 
uporablja v skladu s 5. členom Uredbe o pristojbini 
za vzdrževanje gozdnih cest, 

 najemnina, ki jo občina zaračuna javnemu podjetju 
za gospodarsko javno infrastrukturo, se nameni za 
vlaganje v komunalno infrastrukturo, 

 koncesijske dajatve od upravljanja pokopališč in 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo se uporabijo v 
skladu z odloki za to področje.   

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, 
občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini 
dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov. Če 
so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, 
občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini 
načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine. 

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 
porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  

Župan lahko med letom odpre novo proračunsko 
postavko iz sredstev proračunske rezervacije.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2021 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2022 50 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 

40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 
se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 

82.000 €. Na podlagi za finance pristojnega organa 
občinske uprave o porabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča 
župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.  

2. Rezervni sklad neprofitnih stanovanj se v letu 2021 
oblikuje v višini v višini 20.000 €, oblikovan po 119. členu 
stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2003). 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 

 
9. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga.  

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroškov dveh evrov, v poslovnih knjigah 
razknjiži. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja, se občina za proračun leta 2021 
lahko zadolži  do višine 102.650 €. Zadolžitev je 
namenjena za izgradnjo vodovodnega sistema v 
Trnovljah. Navedena zadolžitev je v skladu z 21. člena 
Zakona o financiranju občin ter v skladu z 10. členom  
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Zakona o spremembah zakona o financiranju občin v 
višini 2 % skupne primerne porabe občin. Občina Vojnik 
lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje 
proračuna Občine Vojnik za leto 2021 najame 
brezobrestni kredit iz državnega proračuna, za projekt št. 
OB139-17-0012 Izgradnja vodovodnega sistema v 
Trnovljah, ki je planiran v Načrtu razvojnih  programov za 
obdobje 2021-2024 in na proračunski postavki 4040277.   

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do 
višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za 
zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko 
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. 

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni 
posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 2.000 €, so 
brez soglasja župana nični. Podpisovanje pravnih poslov 
krajevnih skupnosti, ki bi imeli finančne posledice pri 
upravljanju premoženja, so brez soglasja nični.  
 

11. člen 
(poroštva občine) 

Občina sme izdajati  poroštva za obveznosti iz naslova 
zadolževanja javnega podjetja ali javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je, v obsegu in pod pogoji, ki jih določi 
odlok, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
poroštva občine se vštevajo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine. 

Občina poroštev iz prejšnjega odstavka v letu 2021 ne 
izda. 
 

12. člen 
( zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja 

na ravni občine) 

Javno podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
občina, se smejo zadolževati in izdajati poroštva le s 
soglasjem ustanovitelja, pod pogoji, ki jih določi občinski 
svet, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
soglasja se ne vštevajo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine. 

Občina soglasji iz prejšnjega odstavka v letu 2021 ne 
izda. 
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

(začasno financiranje v letu 2022) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 
14. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 410-0026/2019-9 (9) 
Datum: 19.12.2019 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 

 
 

OBČINA ŽETALE 

 
1470. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2020 

 
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 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena statuta Občine Žetale – 
UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 54/17) je 
Občinski svet Občine Žetale na svoji  7.  redni seji, dne 
19.12.2019   sprejel 
 

ODLOK  
O PRORAČUNU 

OBČINE ŽETALE ZA LETO 2020 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 
2020 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina 
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine.  
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

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

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

 

  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2020 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.642.496 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.253.528 

70 DAVČNI PRIHODKI  1.200.008 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.146.633 

703 Davki na premoženje 27.770 

704 Domači davki na blago in storitve 25.605 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 53.520 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 22.750 

711 Takse in pristojbine 1.100 

712 Denarne kazni 3.240 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.550 

714 Drugi nedavčni prihodki 15.880 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 63.090 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 63.090 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 325.878 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 325.878 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.598.737 

40 TEKOČI ODHODKI 629.805 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 101.800 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.530 

402 Izdatki za blago in storitve 401.475 

        403 Plačila domačih obresti 10.500 

409 Rezerve 99.500 

41 TEKOČI TRANSFERI 567.404 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom 359.700 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 36.610 

413 Drugi tekoči domači transferi 171.094 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 318.808 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 318.808 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 82.720 

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab. 70.100 

432 Invest. transferi proračunskim uporabnikom 12.620 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 43.759 

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2020 

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

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnina iz naslova privatizacije 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  

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

  

C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2020 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 68.075 

50 ZADOLŽEVANJE 68.075 

500 Domače zadolževanje 68.075 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 111.834 

55 ODPLAČILO DOLGA 111.834 

550 Odplačilo domačega dolga 111.834 

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) 0 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -43.759 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) -43.759 

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 0 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področje 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 Žetale. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
     
3. Postopki  izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 
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4. člen 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415; v 
nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki: 

 prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07- 
uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), 

 prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
obremenjevanje voda  

 prejeta sredstva za sofinanciranje projektov. 
 

5. člen 

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

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi 
odredbodajalec.  

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe na 
predlog neposrednega uporabnika med proračunskimi 
postavkami v posebnem delu proračuna. 

Župan poroča  s poročilom o izvrševanju proračuna 
med letom v mesecu juliju in konec leta z zaključnim 
računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2020 in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v 
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti  
obveznosti. 

Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov 
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v 
primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni 
mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s 
sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa 
morajo biti vrnjena do konca leta. 
 

7. člen 

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 
razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe  na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupen obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.   
 

8. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi 
občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz  predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.  
 

 
 
 

9. člen 

Proračunski sklad je  proračunska rezerva, oblikovana 
po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2020 se oblikuje  v 
višini 105.200 EUR. 

1. Sredstva rezerv  Občine Žetale v višini 17.200 EUR 
za sanacijo po naravnih nesrečah 

2. Sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 
88.000 EUR za sanacijo zemeljskega plazu na JP 
741571 Podpeč-Ledinca, lokacija Ledinca . 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s 
poročili obvešča občinski svet. 
 

10. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan  odpiše oziroma delno odpiše plačilo 
dolga, ki ga ima dolžnik do občine, in sicer največ do 
skupne višine 100 EUR.  
  
4. Obseg zadolževanja in poroštev občine 

 
11. člen 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2020 
lahko zadolži do višine 68.075 EUR. 

O zadolžitvi odloča občinski svet Občine Žetale. 
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na 

podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem 
soglasju Ministrstva za finance. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
5 % sprejetega proračuna. 

Poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Žetale, v letu 2020 ne bo 
izdajala.  

12. člen 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo 
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju 
odloča občinski svet. V letu 2020 se lahko zadolžijo do 
skupne višine 0 EUR. 
 
5. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

V obdobju  začasnega financiranja Občine Žetale v letu 
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

14. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2020 
dalje. 
 
Številka: 032-07/2018-5   
Datum: 19.12.2019    
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 

 
 
1471. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2021 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
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27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO , 76/16 – odl. US, 11/18-
ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena statuta Občine Žetale – 
UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 54/17) je 
Občinski svet Občine Žetale na svoji  7. redni seji, dne 
19.12.2019    sprejel 
 

ODLOK 
 O PRORAČUNU 

OBČINE ŽETALE ZA LETO 2021 
 
 

1. Splošna določba 

 

1. člen 

S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 
2021 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina 
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine.  
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

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

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

  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2021 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.478.846 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.251.952 

70 DAVČNI PRIHODKI  1.198.432 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.145.057 

703 Davki na premoženje 27.770 

704 Domači davki na blago in storitve 25.605 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 53.520 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 22.750 

711 Takse in pristojbine 1.100 

712 Denarne kazni 3.240 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.550 

714 Drugi nedavčni prihodki 15.880 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 63.090 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 63.090 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 163.804 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 163.804 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.437.251 

40 TEKOČI ODHODKI 561.460 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 108.230 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.755 

402 Izdatki za blago in storitve 406.475 

        403 Plačila domačih obresti 10.500 

409 Rezerve 19.500 

41 TEKOČI TRANSFERI 563.541 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom 372.404 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 36.610 

413 Drugi tekoči domači transferi 154.527 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 236.200 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 236.200 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 76.050 

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab. 60.100 

432 Invest. transferi proračunskim uporabnikom 15.950 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 41.595 

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2021 

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

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
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750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnina iz naslova privatizacije 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  

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

 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2021 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 68.822 

50 ZADOLŽEVANJE 68.822 

500 Domače zadolževanje 68.822 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 110.417 

55 ODPLAČILO DOLGA 110.417 

550 Odplačilo domačega dolga 110.417 

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) 0 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -41.595 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) -41.595 

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA                                     
0 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področje 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 Žetale. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
     
3. Postopki  izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 
 

4. člen 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415; v 
nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki: 

 prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07- 
uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), 

 prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
obremenjevanje voda  

 prejeta sredstva za sofinanciranje projektov. 
 

5. člen 

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

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi 
odredbodajalec.  

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe na 
predlog neposrednega uporabnika med proračunskimi 
postavkami v posebnem delu proračuna. 

Župan poroča  s poročilom o izvrševanju proračuna 
med letom v mesecu juliju in konec leta z zaključnim 

računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2021 in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v 
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti  
obveznosti. 

Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov 
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v 
primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni 
mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s 
sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa 
morajo biti vrnjena do konca leta. 
 

7. člen 

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 
razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe  na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupen obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.   

 
8. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi 
občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz  predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.  
 

9. člen 

Proračunski sklad je  proračunska rezerva, oblikovana
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 po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2021 se oblikuje 
največ do  višini 17.176 EUR. 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s 
poročili obvešča občinski svet. 
 

10. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan  odpiše oziroma delno odpiše plačilo 
dolga, ki ga ima dolžnik do občine, in sicer največ do 
skupne višine 100 EUR.  
  
4. Obseg zadolževanja in poroštev občine 

 
11. člen 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2021 
lahko zadolži do višine 68.822 EUR. 

O zadolžitvi odloča občinski svet Občine Žetale. 
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na 

podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem 
soglasju Ministrstva za finance. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
5 % sprejetega proračuna. 

Poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Žetale, v letu 2021 ne bo 
izdajala.  

 
12. člen 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo 
zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju 
odloča občinski svet. V letu 2021 se lahko zadolžijo do 
skupne višine 0 EUR. 
 
5. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

V obdobju  začasnega financiranja Občine Žetale v letu 
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

14. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2021 
dalje. 
 
Številka: 032-07/2018-5  
Datum: 19.12.2019  
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 

 
 
1472. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2020 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale – uradno 
prečiščeno besedilo – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 54/17) in na podlagi 28. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Žetale (Uradni  list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je 

Občinski svet Občine Žetale na ¬¬7.  seji, dne 19. 12. 
2019,  sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA ZA LETO 2020 

 
I. 

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča  v Občini Žetale za leto 2020, znaša 0,0030 
EUR. 
 

II. 

Ta sklep začne veljati z dnem objave  v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2020.  
 
Številka: 032-07/2018 
Datum: 20.12.2019 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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 OBČINA BELTINCI Stran 
1407. Sklep o določitvi cene programov 

predšolske vzgoje v javnem vzgojno 
varstvenem  zavodu Vrtec Beltinci in o 
določitvi dodatnih ugodnosti za starše  
otrok z območja Občine Beltinci 

1411 

   
 OBČINA BENEDIKT Stran 
1408. Pravilnik o protokolarnih obveznostih 

Občine Benedikt 
2194 

1409. Sklep o potrditvi cen izvajanja občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v Občini Benedikt 

2196 

1410. Sklep o določitvi višine najemnine za 
najem poslovnih prostorov za 1 m2 v 
lasti Občine Benedikt za leto 2020 

2196 

1411. Sklep o določitvi vrednosti točke za 
odmero taksnih obveznosti na območju 
občine Benedikt za leto 2020 

2197 

1412. Sklep o določitvi vrednosti točke za 
odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2020 

2197 

   
 OBČINA CIRKULANE Stran 
1413. Odlok o proračunu Občine Cirkulane za 

leto 2020 
2197 

1414. Sklep o deležu kritja stroškov zaposlitve 
računalnikarja-organizatorja 
informacijske tehnologije v OŠ 
Cirkulane-Zavrč: 

2200 

1415. Soglasje k spremembi cen storitev 
obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini 
Cirkulane: 

2200 

1416. Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
dodelitvi enkratne denarne pomoči 
staršem ob rojstvu otroka v Občini 
Cirkulane 

2201 

1417. Sklep o potrditvi števila in vrst oddelkov 
ter zvišanja normativa otrok v zavodu 
OŠ Cirkulane – Zavrč, OE vrtec 
Cirkulane in cene programov: 

2201 

   
 OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Stran 
1418. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Črna na Koroškem v obdobju januar – 
marec 2020 

2201 

1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja in 
podlagah ter merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Občine Črna na Koroškem 

2203 

1420. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 2204 
   
 OBČINA DIVAČA Stran 
1421. Odlok o proračunu Občine Divača za 

leto 2020 
2204 

   
 OBČINA DORNAVA Stran 
1422. Odlok o proračunu Občine Dornava za 

leto 2020 
2208 

   
 OBČINA GORNJI GRAD Stran 
1423. Odlok o ustanovitvi skupne občinske 

uprave Zgornje Savinjske doline 
2210 

1424. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za 
nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2020 v Občini Gornji 
Grad 

2212 

   
 OBČINA KRIŽEVCI Stran 
1425. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Križevci v obdobju januar-marec 2020 
2212 

   
 OBČINA LJUTOMER Stran 
1426. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Ljutomer v obdobju januar – marec 
2020 

2214 

   
 OBČINA MAKOLE Stran 
1427. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Makole v obdobju januar - marec 2020 
2216 

   
 OBČINA MARKOVCI Stran 
1428. Odlok o proračunu Občine Markovci za 

leto 2020 
2217 

1429. Odlok o pokopališkem redu v Občini 
Markovci 

2219 

1430. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne 
nagrade zlatim maturantom in 
diplomantom Občine Markovci 

2226 

1431. Sklep o ceni najema večnamenske 
športne dvorane, šolske telovadnice v 
Markovcih in šolske učilnice 

2227 

1432. Sklep o ceni najema večnamenske 
dvorane v Bukovcih 

2227 

   
 OBČINA MIRNA Stran 
1433. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o  proračunu Občine Mirna za 
leto 2020 

2228 

1434. Sklep o zadolžitvi občinskega 
proračuna za leto 2020 

2230 

   
 OBČINA MIRNA PEČ Stran 
1435. Tehnični popravek Odloka o proračunu 

Občine Mirna Peč za leto 2021 
2230 

1436. Tehnični popravek Odloka o proračunu 
Občine Mirna Peč za leto 2020 

2230 

   
 OBČINA MOZIRJE Stran 
1437. Odlok o proračunu Občine Mozirje za 

leto 2020 
2230 

1438. Odlok ustanovitvi skupne občinske 
uprave Zgornje Savinjske doline 

2234 

1439. Sklep o določitvi ekonomske cene v 
JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje 

2236 

   
 OBČINA OPLOTNICA Stran 
1440. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Oplotnica v obdobju januar – marec 
2020 

2236 

1441. Zaključni račun proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2018 

2238 

1442. Odlok o razglasitvi  kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena za 
Občino Oplotnico 

2240 

1443. Sklep o določitvi cen programov vrtca 
na območju občine Oplotnica 

2256 

   
 OBČINA PREVALJE Stran 
1444. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Prevalje v obdobju januar – marec 2020 
2256 

1445. Odlok o spremembi Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Prevalje 

2258 

1446. Sklep o določitvi cen programov v 
Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, 
Enoti  Vrtec Prevalje 

2258 

1447. Sklep o določitvi najemnin za leto 2020 2259 
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1448. Sklep o določitvi tržne najemnine 2263 
1449. Sklep o določitvi vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v Občini Prevalje 
za leto 2020 

2263 

1450. Sklep o ukinitvi javnega dobra 2263 
1451. Sklep o ukinitvi javnega dobra 2263 
   
 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Stran 
1452. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda —

zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Ravne na 
Koroškem 

2264 

1453. Pravilnik o dodeljevanju denarnih 
pomoči v Občini Ravne na Koroškem 

2269 

1454. Sklep o določitvi ekonomske cene 
programov v vrtcu Ravne na Koroškem 
za leto 2020 

2273 

   
 OBČINA RUŠE Stran 
1455. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Ruše 

2274 

   
 OBČINA SVETA TROJICA V 

SLOVENSKIH GORICAH 
Stran 

1456. Odlok o proračunu Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah za leto 
2020 

2275 

   
 OBČINA ŠALOVCI Stran 
1457. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Šalovci v obdobju januar – marec 2020 
2278 

   
 OBČINA ŠENČUR Stran 
1458. Odlok o proračunu Občine Šenčur za 

leto  2020 
2280 

1459. Odlok o proračunu Občine Šenčur za 
leto  2021 

2283 

1460. Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Šenčur 

2286 

1461. Spremembe Pravilnika o sredstvih za 
delo svetniških skupin in samostojnih 
članov Občinskega sveta Občine 
Šenčur 

2289 

1462. Letni program športa v Občini Šenčur 
za leto 2020 

2290 

1463. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Šenčur za leto 2020 

2293 

1464. Odredba o povprečni gradbeni ceni 
koristne stanovanjske površine v Občini 
Šenčur za leto 2020 

2293 

   
 OBČINA ŠKOFJA LOKA Stran 
1465. Zaključni račun proračuna Občine 

Škofja Loka za leto 2018 
2293 

   
 OBČINA VITANJE Stran 
1466. Odlok o proračunu Občine Vitanje za 

leto 2020 
2294 

1467. Sklep o vrednosti elementov za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš, 
stanovanj in drugih nepremičnin in o 
določitvi odstotka od povprečne 
gradbene cene, s katerim se določi 
korist za stavbno zemljišče. 

2297 

   
 OBČINA VOJNIK Stran 
1468. Odlok o proračunu Občine Vojnik za 

leto 2020 
2298 

1469. Odlok o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2021 

2301 

   
 OBČINA ŽETALE Stran 
1470. Odlok o proračunu Občine Žetale za 

leto 2020 
2304 

1471. Odlok o proračunu Občine Žetale za 
leto 2021 

2306 

1472. Sklep o določitvi vrednosti točke za 
odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2020 

2309 

 
 


