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Na podlagi 3. odstavka 16. člena Zakon o športu (ZŠpo-
1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 1. odstavka 
23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 
8/2014) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 3. seji, dne 
11. marca 2019 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa v mestni občini Maribor

1. člen
V Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini Maribor ( MUV št. 
27/2018), se v drugem odstavku 7. člena se spremeni merilo pod 
črko b) lokalni pomen športne panoge tako, da se glasi:

67 Spremembe in dopolnitve Odloka o izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa v mestni občini Maribor 89

68 Sklep o začasnem financiranju mestne občine 
Maribor v obdobju april – junij 20 90

69 Sklep o spremembi poteka meje med mestno 
občino Maribor in občino Duplek 92

70 Odlok o proračunu občine Miklavž na 
Dravskem polju za leto 2019 93

71 Odlok o proračunu občine Muta za leto 2019 97

72 Letni program športa občine Muta za leto 2019 100

73 Odlok o proračunu občine Podvelka za leto 
2019 101

74 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 
vzgojno-varstvenega zavoda v občini Podvelka 103

75 Sklep o financiranju političnih strank v občini 
Podvelka 104

76 Sklep o imenovanju podžupana Občine 
Podvelka 104

77 Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih 
socialnih pomoči v občini Podvelka 105

78 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o prispevku za novorojence v občini 
Podvelka 107

79 Letni program kulturne dejavnosti v občini 
Podvelka za leto 2019 107

80 Letni program športa v občini Podvelka za leto 
2019 108

81 Odlok o določitvi nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v občini Selnica ob Dravi 109

82 Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za 
leto 2019 110

83 Odlok o zaključnem računu občine Selnica ob 
Dravi za leto 2018 112

84 Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene 
v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ 
Selnica ob Dravi 114

85 Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz 
proračuna občine Selnica ob Dravi 114

86 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju programov športa v Občini 
Selnica ob Dravi v prilogi, ki določa Merila in 
kriterije za razdelitev proračunskih sredstev 
za programe športa v občini Selnica ob Dravi 116

87 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Selnica ob Dravi 117

88 Letni program kulture občine Selnica ob Dravi 
za leto 20 120

89 Letni program športa občine Selnica ob Dravi 
v letu 2019 122

90 Letni program turizma občine Selnica ob 
Dravi za leto 2019 124

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
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b) lokalni pomen športne panoge

faktor športnih panog 1. skupine 3 3 3

faktor športnih panog 2. skupine 1,5 1,5 1,5

faktor športnih panog 3. skupine 0,5 0,5 0,5

faktor športnih panog 4. skupine 0,3 0,3 0,3

2. člen
V četrtem odstavku 7. člena se preglednica spremeni tako, 

da se glasi:

Skupina Športna panoga

1. Atletika - stadionska, gimnastika - športna, hokej 
na ledu, judo, kickboks - wako, košarka, nogomet, 
odbojka, plavanje, rokomet, smučanje - alpsko, 
teakwondo - wtf, tenis, veslanje

2. Atletika - kros, cestni in gorski tek, badminton, 
boks, futsal - mali nogomet, gimnastika - ritmična, 
ju - jitsu, karate, kegljanje, kolesarstvo - BMX, 
kolesarstvo - gorsko, konjeništvo - preskakovanje 
ovir, namizni tenis, smučanje - deskanje na snegu, 
šah, taekwondo - itf, triatlon, vaterpolo

3. Atletika - ŠI, balinanje, cheerleading, jadranje, 
kegljanje na ledu, kolesarstvo - cestno, kolesarstvo 
- ŠI, košarka 3 na 3, košarka na vozičkih - ŠI, 
lokostrelstvo - poljsko in tarčno, namizni tenis - ŠI, 
odbojka na mivki, odbojka sede - ŠI, planinstvo 
- alpinizem in športno plezanje, plavanje - ŠI, 
ples - st in la plesi, ples - ŠI, sabljanje, smučanje - 
prosti slog, smučanje - ŠI, strelstvo, strelstvo - ŠI, 
šah - ŠI, tenis - ŠI, akvatlon, ameriški nogomet, 
biljard - pool, dviganje uteži, konjeništvo - dresura, 
ples - moderni tekmovalni plesi, potapljanje, rugby, 
rugby 7

4. avtomobilizem, baseball, biljard - ŠI, boccia, 
bowling, bowling - ŠI, bridge, curling, curling - 
ŠI, drsanje, duatlon, floorball, gimnastika - velika 
prožna ponjava, golbal, golf, hokej in line, hokej 
na travi, hokej v dvorani, kajak kanu, kolesarstvo 
- ciklokros, kolesarstvo - steza, , košarka gluhi 
- ŠI, kotalkanje, letalstvo, lokostrelstvo - 3d, 
motociklizem, odbojka na mivki gluhi - ŠI, 
orientacija, plezanje - ŠI, triatlon - ŠI, planinstvo 
- tekmovalno ledno plezanje, planinstvo - 
tekmovalno turno smučanje, plavanje - daljinsko 
plavanje, plavanje - sinhrono, ples - akrobatski 
r&r, ribištvo, rokoborba - grško rimski slog, 
rokoborba - prosti slog, sambo, sankanje, savate, 
skeleton, smučanje - biatlon, smučanje - nordijska 
kombinacija, smučanje - smučarski skoki, 
smučanje - smučarski teki, smučanje - telemark, 
softball, squash, surf, športni ribolov - ŠI, tajski 
boks

3. člen
V petem odstavku 7. člena se besedna zveza »3. skupine« 

nadomesti z besedno zvezo »4. skupine«.

4. člen
V tretji alineji prvega odstavka 11. člena se črta besedna zve-

za »in druga« .

5. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v 

Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 01100-89/2018-29 Župan Mestne občine Maribor
Maribor, 11. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) 
in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 
8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 3. seji, dne 11. 
marca 2019 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju mestne občine  

Maribor v obdobju april – junij 20

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne 
občine Maribor (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila 
do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. 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 in 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18); v nadaljevanju: ZJF in Odlokom o proračunu Mestne ob-
čine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/2017, 28/2017, 12/2018, 
16/2018, 31/2018); v nadaljevanju: odlok o proračunu.
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

24.428.676

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 23.608.118

70 DAVČNI PRIHODKI 20.127.715

700 Davki na dohodek in dobiček 14.873.615

703 Davki na premoženje 4.940.100

704 Domači davki na blago in storitve 314.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.480.403

710 Udeležba na dobičku in dohod. 
od premoženja

2.759.821

711 Takse in pristojbine 35.402

712 Globe in druge denarne kazni 136.000

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

14.020

714 Drugi nedavčni prihodki 535.160

72
720

KAPITALSKI PRIHODKI
Prih. od prodaje osnovnih 
sredstev

221.300
1.300

722 Prih. od prodaje zemljišč in 
neopr. dolg. sred.

220.000

73 PREJETE DONACIJE 4.640

730 Prejete donacije iz domačih virov 4.640

74 TRANSFERNI PRIHODKI 594.618

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnof. institucij

594.618

741 Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. 
pror. EU

0

78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE

0

787 Prej. sred. od drugih evropskih 
institucij

0

Skupina/Podskupina kontov v EUR

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 23.206.676

III. PROR. PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

1.222.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAP. 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

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.222.000

55 ODPLAČILA DOLGA 1.222.000

550 Odplačila domačega dolga 1.222.000

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

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -1.222.000

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

-1.222.000

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

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdat-
ki 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 rav-
ni proračunskih postavk - kontov in se objavijo na spletni strani 
občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen 
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-
ga financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije, odlok o proračunu in 
Navodilo o izvrševanju proračuna občine.

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

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

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

Prekoračitev načrtovanih pravic porabe proračunskega upo-
rabnika je dovoljena le izjemoma, in sicer ob odločitvi župana 
na pisni predlog pooblaščenega odredbodajalca proračunske 
postavke in predhodnem soglasju Urada za finance in proračun. 
Prekoračitev pravic porabe proračunskega uporabnika je možna 
le v enaki višini znižanega zneska drugega proračunskega upo-
rabnika, da se ohrani uravnotežen začasni načrt april-junij 2019, 
razen v primeru izjem določenih v zakonu o javnih financah.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen 
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje.

Številka: 41000-7/2016 Župan Mestne občine Maribor
Maribor, 11. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r
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Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS, št. 
7/18) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 10/2011 in 8/2014) je Mestni svet Mestne ob-
čine Maribor na svoji 2. redni seji dne 11. februarja 2019, sprejel 

S K L E P
o spremembi poteka meje med mestno občino Maribor in 

občino Duplek

I.
Meja med Mestno občino Maribor in Občino Duplek se spre-

meni tako, da se:
1. prenese iz območja Mestne občine Maribor in vključi v ob-

močje Občine Duplek:
- del parcele številka 1136, k. o. 684 Zgornji Duplek

2. preneseta iz območja Občine Duplek in vključita v obmo-
čje Mestne občine Maribor:
- parcelna številka 729/1, k. o. 684 Zgornji Duplek in
- parcelna številka 729/2, k. o. 684 Zgornji Duplek.

II.
Sprememba meje navedena v točki I. tega sklepa se potrdi v 

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, 
številka 70_26 - 1 z dne 26. 10. 2018.

III.
Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o spre-

membi poteka meje kot to izhaja iz obrazca 1 - Sprememba ob-
činske meje, številka 70_26 - 1 z dne 26.10.2018.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Številka: 35005-22/2018-56 Župan
Datum: 11. februar 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r
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Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15 
ZFisP, 17/17-ZIPRS1819, 13/18 ZJF-H), 29. in 57. člena Zakona 
o lokalni samoupravi ( Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 
US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – 
odl US in 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-1 IN 
30/18) in 14. in 71. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem 
polju (MUV št. 24/2015,16/2017) je Občinski svet Občine Mi-
klavž na Dravskem polju na 3. redni seji, dne 14. marca 2019 
sprejel

O D L O K
o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019

1. člen 
(splošne določbe)

S tem odlokom se za proračun občine Miklavž na Dravskem 
polju (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora-
čuna in postopki izvrševanja proračuna za leto 2019, s katerim 
se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z 
ustavo, zakoni in predpisi Občine Miklavž na Dravskem polju, 
opravlja občina Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem be-
sedilu: občina).

2. člen 
(opredelitev višine proračuna)

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter na-
črt razvojnih programov.

Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 se 
določa v naslednjih zneskih:

Skupina 
kontov

Vrsta prihodkov Zneski 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)

5.936.997

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.129.067

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 4,212.166

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3,544.951

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 633.255

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

33.960

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

916.868

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA

644.121

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.600

Skupina 
kontov

Vrsta prihodkov Zneski v 
EUR 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI

6.100

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV

400

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 260.647

72 KAPITALSKI PRIHODKI (722) 162.535

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

2.170

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

160.365

73 PREJETE DONACIJE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 645.428

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINAČNIH 
INSTITUCIJ

645.428

741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU

0

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

6.765.661

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

1,735.830

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

602.960

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

102.280

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1,001.990

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.600

409 REZERVE 25.000

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

2.159.090

410 SUBVENCIJE 247.200

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

1,348.859

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

156.283

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI

406.748

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.731.801

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

2.731.801
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Skupina 
kontov

Vrsta prihodkov Zneski v 
EUR 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

138.940

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI

43.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

95.940

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

-828.664

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE 38.716

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 38.716

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 118.765

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 118.765

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

-908.713

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -80.049

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

828.664

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 
preteklega leta

908.713

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načr-
tovani prihodki za leto 2019 in v leto 2019 prenesena denarna 
sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2018.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvoj-
nih programov so sestavni del tega odloka.

Splošni del proračuna in posebni del proračuna – odhodki iz 
finančnih načrtov po programski klasifikaciji, se objavita na sple-
tnih straneh občine: www.miklavz.si.

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Mi-
klavž na Dravskem polju.

Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan poobla-
sti podžupana, direktorja občinske uprave in druge odgovorne 
uslužbence občinske uprave.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Upravi-
čenost in dovoljen obseg porabe proračunskih sredstev se meri v 
okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe iz program-
ske klasifikacije za posameznega proračunskega uporabnika.

Sprotno računovodsko dopolnjevanje proračunske postavke z 
novimi konti in podkonti – proračunskimi vrsticami je dovoljeno 
v skladu z računovodskimi predpisi.

Načrtovane pravice porabe sredstev proračuna v okviru dvo-
mestne šifre področja proračunske porabe po programski klasifi-
kaciji v posebnem delu proračuna je za posameznega proračun-
skega uporabnika možno prekoračiti le zaradi izdatkov za plače, 
za druge osebne prejemke, za prispevke iz plač in druge izdatke, 
povezane z osebnimi prejemki, če so izplačani v višini, ki jih 
določa kolektivna pogodba, zakon ali sklep Vlade Republike 
Slovenije.

4. člen 
(prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je veljavni prora-
čun.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bi-
lanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in na-
ložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na 
način, ki jih določa zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju 
državnega proračuna, ki zajema leto 2019 in ta odlok, s katerim 
se izvršuje občinski proračun.

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev med prora-
čunskimi postavkami znotraj posebnega dela proračuna.

Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu 
svetu pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju 
proračuna.

5. člen 
(namenski prihodki)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih finan-
cah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov za 

izvajanje programov investicijskega značaja;
2. transferni prihodki požarne takse;
3. komunalni prispevek;
4. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov;
5. prihodki iz namenskih donacij.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, 
ki zahteva namenski izdatek, ki v posebnem delu proračuna ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih 
prejemkov lahko poveča obseg izdatkov v posebnem delu pro-
računa.

Sredstva okoljskih dajatev se lahko porabijo za:
a) gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih ob-

činskih javnih služb varstva okolja, v skladu s predpisi 
varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih 
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voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpad-
kov,

b) zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrže-
valnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

6. člen 
(dovoljeni obseg prevzemanja obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno 

vrednost projekta, ki je vključen v veljaven načrt razvojnih pro-
gramov.

Skupni obseg v letu 2019 prevzetih obveznosti, ki bodo zapa-
dle v plačilo v naslednjem letu za odhodke, povezanimi z:
- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 

porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, lah-
ko znašajo do 20.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunika-
cije, lahko znašajo do 400.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 14 - Gospodarstvo, lahko znašajo do 10.000 EUR

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine, lahko 
znašajo do 600.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komu-
nalna dejavnost, lahko znašajo do 150.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 18 – Kultura, šport, lahko znašajo do 30.000 EUR

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 19 - Izobraževanje, lahko znašajo do 50.000 EUR.

Omejitve, navedene v zgornjih alinejah in na drugih podro-
čjih proračunske porabe ne veljajo za prevzemanje obveznosti 
za izvedbo posameznih projektov iz veljavnega načrta razvojnih 
programov za obdobje 2019-2022, če so sofinancirani iz držav-
nega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih nepro-
računskih virov.

Skupni obseg v letu 2019 prevzetih obveznosti, ki bodo za-
padle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve 
ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po 
posameznih področjih proračunske porabe v posebnem delu pro-
računa - odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za dobavo energije, vode, komunalnih 
storitev, telekomunikacijskih storitev in drugih storitev in dobav 
potrebnih za tekoče poslovanje občine ter za tekoče transfere jav-
nim zavodom, niti za izvrševanje z zakoni in drugimi pravnimi 
akti določenih nalog.

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov in uvrščanje 

novih programov v načrt razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20 %, 
mora predhodno potrditi občinski svet.

Ne glede na prejšnji odstavek, občinski svet ne rabi potrditi 
spremembe vrednosti projekta, če ta ne presega vrednosti 30.000 

EUR brez DDV. Župan o spremembi vrednosti projekta obvesti 
občinski svet na prvi naslednji seji občinskega sveta po izvršitvi 
spremembe.

O uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih progra-
mov odloča občinski svet.

O uvrstitvi novih projektov v načrt razvojnih programov v 
vrednosti pod 10.000 EUR brez DDV, lahko odloči župan, če 
predhodno, v skladu s pristojnostmi, določenimi v 4. členu tega 
odloka, s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovi sredstva za 
izvedbo projekta.

O uvrstitvi tovrstnih novih projektov v načrt razvojnih pro-
gramov župan obvesti občinski svet na njihovi prvi naslednji seji.

8. člen 
( zadolževanje občine in izdajanje poroštev občine)

V letu 2019 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev ob-
veznosti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organiza-
cij. Zadolžila se bo pri državnem proračunu na podlagi 23. člena 
ZFO-1 v višini 38.716 EUR.

9. člen 
(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

Sredstva iz rezerve za naravne nesreče se uporabljajo za fi-
nanciranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona 
o javnih financah.

Sredstva za rezerve se oblikujejo v višini do 1,0% od prejem-
kov proračuna občine za tekoče leto. Obveznost oblikovanja dela 
prejemkov proračuna kot namenskih sredstev za pomoč pri od-
pravi posledic naravnih nesreče preneha, če ta sredstva dosežejo 
višino 60.000 EUR.

Novo, dodatno oblikovanje sredstev rezerv se lahko vrši po-
stopoma po letih. Če obstaja stvarna potreba, se dejansko obli-
kovanje izvrši po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

O uporabi sredstev rezerv odloča župan do višine 2.500 EUR, 
o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski 
svet.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za 
naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o 
izvrševanju proračuna.

V primeru nesreč, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi, 
ima župan pravico takoj odrediti postopek reševanja. Za ta na-
men ima pravico razpolagati s sredstvi do zneska 12.500 EUR.

10. člen 
(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska 
rezerva kot nerazporejeni del načrtovanih prihodkov za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezer-
ve se v letu 2019 določijo v višini 15.000 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan 
v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim 
zneskom pa odloči občinski svet.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče 
proračunske rezerve pri obravnavi polletnega in letnega poročila 
o izvrševanju proračuna.
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11. člen 
( upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega 

premoženja)
Predlog letnega programa upravljanja, pridobivanja in raz-

polaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine sprejme 
občinski svet na predlog župana po postopkih, določenih v Za-
konu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem 
proračuna letni program spremeni ali dopolni.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede na 
podlagi sprejetega posameznega programa prodaje, ki se lahko 
nanaša na enega ali več predmetov.

Občinski svet pooblašča župana, da sprejme posamezne pro-
grame prodaje, vključene v letnem programu ter njegove spre-
membe in dopolnitve.

O pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni zajeto v prora-
čunu, odloča župan do višine 2.500 EUR.

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, ki ni zajeto 
v proračunu, odloča župan do višine 2.500 EUR.

O navedenih pridobitvah in odtujitvah poroča župan pri obrav-
navi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

O vseh premoženjskih zadevah nad zneskom 2.500 EUR, ki 
ni zajeto v proračunu, odloča občinski svet.

V letu 2019 ni načrtovanih prodaj finančnega premoženja.

12. člen 
(odpis terjatev)

Odločitev o odpisih terjatev do dolžnika sprejme občinski 
svet.

13. člen 
(ukrepi v primeru nevarnosti neuravnovešenega proračuna)

Če med proračunskim letom nepričakovano nastanejo nove 
obveznosti za proračun in se povečajo izdatki ali pa se zmanjšajo 
prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni, zadrži izvrše-
vanje posameznih izdatkov iz proračuna. O navedenem ukrepu 
župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejemu.

Nadaljnji ukrepi in ravnanja, vključno z morebitnim reba-
lansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet, se izvršujejo v 
skladu z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o izvrše-
vanju državnega proračuna, ki zajema leto 2019 ter tega odloka.

14. člen 
(način, pravila, postopki izvrševanja proračuna)

Nabava opreme, naročanje del in storitev investicijskega zna-
čaja, pridobivanje nepremičnega premoženja, naročanje razisko-
valnih in projektnih nalog, intelektualnih storitev, naročanje in 
financiranje izvajanja storitev in dobav dobrin iz področja go-
spodarskih javnih služb, financiranje in sofinanciranje izvajanja 
dejavnosti javnih služb, se vrši s sklepanjem pogodb in se izvaja 
na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem 
naročanju, Zakona o javno zasebnem partnerstvu in na podlagi 
drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Nabava drobnega inventarja ter naročanje materiala in stori-
tev se izvaja na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zako-
na o javnem naročanju in drugih predpisov, ki urejajo navedene 
pravne posle in razmerja.

Naročilnica za blago in storitve mora vsebovati elemente, 
ali imeti kot podlago za oddajo naročila priložene dokumente, 
iz katerih je možno jasno razbrati datum izstavitve, dobavitelja, 
vsebino, količino, obseg in vrednost, rok plačila in če je glede na 
vsebino naročila primerno, tudi predviden rok dobave ter druge 
pravice in obveznosti naročnika in dobavitelja.

Obveznosti za subvencije in dotacije pravnim in fizičnim 
osebam ter nepridobitnim organizacijam se prevzemajo s skle-
panjem pogodb, nakazila iz proračuna se vršijo na podlagi raču-
novodskih in davčnih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo 
navedene pravne posle in razmerja.

Obveznosti za vse vrste dela s fizičnimi in pravnimi oseba-
mi se prevzemajo s sklepanjem pogodb, nakazila iz proračuna se 
vršijo na podlagi računovodskih in davčnih predpisov in drugih 
predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

15. člen 
(začasno financiranje javne porabe)

V primeru potrebe po začasnem financiranju javne porabe v 
občini v letu 2020, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi za-
časnega financiranja.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe v občini 
sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe se objavi v 
Medobčinskem uradnem vestniku.

16. člen 
(ostalo poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna tudi 
o ostalih zadevah, ki v tem odloku niso zajete, v skladu z določili 
63. in 98. člena Zakona o javnih financah.

17. člen
Pri izvrševanju proračuna (način izvrševanja proračuna, po-

goji in postopki upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, od-
govornost za upravljanje in razpolaganje z javnimi sredstvi in 
obveščanje o izvajanju proračuna) se za zadeve, ki v tem odloku 
niso zajete, smiselno upoštevajo določbe Zakona o izvrševanju 
državnega proračuna, ki vključuje leto 2019.

18. člen 
(veljavnost predpisa)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

 Župan občine
Številka: 4106-0002/2018 Miklavž na Dravskem polju
Datum: 14. marec 2019 mag. Egon Repnik, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni (Uradni list RS, štev. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl.US, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, štev. štev. 11/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo; (14/13 popr.), 101/13, 55/15-ZFisP, 33/17-ZIPRS1718 in 
13/18) in 15. člena Statuta občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 24/13) je Občinski svet Občine Muta na 4. 
redni seji, dne 7. marca 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu občine Muta za leto 2019

1. člen
S tem odlokom se za Občino Muta za leto 2019 določajo pro-

račun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

1. 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:

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.235.554,64

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.208.069,24

70 DAVČNI PRIHODKI 2.353.290,00

 700 Davki na dohodek in dobiček 2.118.540,00

 703 Davki na premoženje 187.700,00

 704 Domači davki na blago in storitve 47.050,00

 706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 854.779,24

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

664.627,24

 711 Takse in pristojbine 2.000,00

 712 Globe in druge denarne kazni 500,00

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000,00

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019

v evrih

 714 Drugi nedavčni prihodki 186.652,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 125.000,00

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 100.000,00

 721 Prihodki od prodaje zalog

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

25.000,00

73 PREJETE DONACIJE 18.568,00

 730 Prejete donacije iz domačih virov 18.568,00

 731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.883.917,40

 740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

701.470,00

 741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU

3.182.447,40

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE

 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.701.739,64

40 TEKOČI ODHODKI 665.733,80

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 190.676,46

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.282,87

 402 Izdatki za blago in storitve 346.856,47

 403 Plačila domačih obresti 34.625,00

 409 Rezerve 60.293,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.617.598,45

 410 Subvencije 30.000,00

 411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

427.494,00

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

104.151,00

 413 Drugi tekoči domači transferi 1.055.953,45

 414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.345.146,59

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.345.146,59

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 73.260,80

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

41.240,00

 432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

32.020,80

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -466.185,00

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677
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Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019

v evrih

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)

-431.660,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ)
(70+71)-(40+41)

924.736,99

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 0,00

 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 440 Dana posojila 0,00

 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih 
naložb

0,00

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0,00

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

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE

0,00

 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 655.500,00

750 ZADOLŽEVANJE 655.500,00

 500 Domače zadolževanje 655.500,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 190.315,00

55 ODPLAČILA DOLGA 190.315,00

 550 Odplačila domačega dolga 190.315,00

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

-1.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 465.185,00

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019

v evrih

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

466.185,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. 2018

1.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni s predpisano programsko klasifi-
kacijo izdatkov občinskih proračunov na naslednje programske 
dele:
- področja proračunske porabe, 
- glavne programe in 
- podprograme. 

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 – kon-
tov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Muta.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. 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, izdanimi 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 pravem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred 

požarom,
- prihodki od namensko zbranih republiških taks od pora-

bljene vode,
- prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij,
- prihodki od namensko zbranih republiških taks od zbranih 

odpadkov.

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraču-
na med glavnimi programi v okviru posameznega področja pro-
računske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika  
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predstojnik neposrednega uporabnika – župan (5. in 38. člen ZJF). 
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, ra-
čunom finančnih naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, 
razen ko so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mese-
cu juliju 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 razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na pro-
računskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati vrednosti, ki 
so opredeljene v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 
- 2022.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve 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 velja-
jo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če 
na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obvezno-
sti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov.

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega 
načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvr-
stitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremem-
be projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraču-
na uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. 
Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom 
razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti fi-
nancirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vredno-
sti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča pred-
stojnik neposrednega uporabnika (župan) in spremeni 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 (sprememba investicijske dokumentacije).

Projekti, katerih zaključek financiranja se iz predhodnega leta 
prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podla-
gi potrditve investicijske dokumentacije s strani občinskega sveta.

8. člen 
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. Proračun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF. Prora-

čunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v zakonski višini 
32.293,00 EUR (49. člen ZJF).

2. Proračun stanovanjskega sklada, ki se oblikuje na podlagi 
Stanovanjskega zakona.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, 
odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF, do višine 10.000,00 EUR župan in 
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet, nad to višino pa 
občinski svet.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen 
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 EUR pri 
posamezniku.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjate in naložb ter odplačila dolgov v računu financi-
ranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine v 
skladu z zakonom o financiranju občin in pravilnikom o zadolže-
vanju občin, kar predstavlja 450.500,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih za-
vodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, ka-
terih ustanoviteljica je Občina Muta, v letu 2019 ne sme preseči 
skupne višine 50.000,00 EUR, upoštevaje že dana poroštva, pod 
pogojem danega soglasja Občine Muta k namenu in ročnosti za-
dolžitve.

11. 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 v letu 
2019 lahko zadolžijo do skupne višine 10.000,00 EUR, upošte-
vaje skupno zadolžitev proračuna Občine Muta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v kate-
rih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 
2019 ne morejo izdati poroštva. 
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12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se bo občina v letu 

2019 zadolžila v višini 205.000,00.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Muta 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 naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Številka: 00702-0001/2019 Župan občine Muta
Datum: 7. marec 2019 Mirko Vošner, s,r,

72

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPD-
SLS, 30/18), 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, štev. 29/17, 
21/18 – ZNOrg) ), 7. člena Odloka o postopku in merilih za so-
financiranje letnega programa športa v Občini Muta (MUV, štev. 
36/17), Resolucije o nacionalnem programu športa za obdobje 
2014-2023 (Uradni list RS, štev. 26/14) in 15. člena Statuta Občine 
Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), je ob-
činski svet Občine Muta na 4. redni seji, dne 7. marca 2019 sprejel

L E T N I  P R O G R A M
športa občine Muta za leto 2019

1. člen
Letni program športa Občine Muta za leto 2019 zagotavlja, 

da bo Občina Muta iz občinskega proračuna za leto 2019 izva-
jalcem športnih programov namenila sredstva v skupni višini 
31.560,00 EUR za izvajanje programov športa, ki se financirajo 
iz javnih sredstev.

Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim izvajalcem, 
ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe 
športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa in v in-
teresu občine.

2. člen
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nadalje-

vanju: nacionalni program) in Odlokom o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta (v nadalje-
vanju: odlok) obsega Letni program športa v Občini Muta za leto 
2019 (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje vsebine:
PODROČJA ŠPORTA  
(VIŠINA SREDSTEV V 2019)

V EUR

1. ŠPORTNI PROGRAMI 22.510,00

1.1. Prostočasna vzgoja otrok in mladine 5.030,00 

1.1.1. Promocijski športni programi 1.850,00 

1.1.2. Šolska športna tekmovanja 280,00 

1.1.3. Celoletni športni programi  2.540,00

1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih 
dnevih

 360,00

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

0,00

1.2.1. Celoletni športni programi športne 
vzgoje otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

0,00

1.2.2. Športne prireditve za otroke in mladino 
s posebnimi potrebami

0,00

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport

10.730,00

1.3.1 Programi športne vzgoje otrok in 
mladine usmerjenih v KŠ in VŠ

10.730,00

1.4. Kakovostni šport 6.400,00

1.5. Vrhunski šport 0,00

1.5.1. Programi vrhunskih športnikov – 
športnih društev

0,00

1.6. Šport invalidov 0,00

1.6.1. Pilotski programi povezovanja športnih 
in invalidskih društev in zvez

0,00

1.7. Športna rekreacija 100,00

1.7.1 Celoletni ciljni športno-rekreativni 
programi

100,00

1.8. Šport starejših 250,00 

1.8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in 
istočasna športna vadba razširjene družine

250,00

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 2.110,00

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu

1.900,00

2.2. Založništvo v športu 210,00

2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija 
(podpora športu)

0,00

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 3.640,00

3.1. Delovanje športnih organizacij 3.640,00

3.1.1. Delovanje društev in klubov 2.340,00

3.1.2. Delovanje Športne zveze 1.300,00

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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PODROČJA ŠPORTA  
(VIŠINA SREDSTEV V 2019)

V EUR

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA

3.300,00

4.1. Druge športne prireditve 3.300,00

4.2. Občinske športno promocijske prireditve za 
podelitev priznanj v športu

0,00

SKUPAJ: 31.560,00

3. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa in odloka bo 

objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 
2019.

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na 
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prijavljenih 
programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi v od-
loku.

4. člen
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s 

programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni 
program.

Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci progra-
mov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z merili za vre-
dnotenje programov športa, ki so določena v odloku.

5. člen
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v 

celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče 
porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski 
svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, spremeni znesek na-
menskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni 
v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja soča-
sno tudi spremembo letnega programa športa.

6. člen
Letni program športa prične veljati naslednji dan po objavi v 

Medobčinskem uradnem vestniku in se uporablja za izvedbo jav-
nega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov 
športa v Občini Muta v letu 2019.

Številka: 671-0002/2019-4 Župan občine Muta
Datum: 7. marec 2019 Mirko Vošner, s,r,

73

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Obči-
ne Podvelka (MUV, št. 30/17 in 17/18) je Občinski svet Občine 
Podvelka na 3. redni seji, dne 27. februarja 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu občine Podvelka za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Podvelka za leto 2019 

(v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo višina proračuna in 
postopki izvrševanja proračuna .

2. VIŠINA 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:
PLAN 2019 EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.728.391,20

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.780.467,00

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.199.667,00

700 Davki na dohodek in dobiček-glavarina 1.932.567,00

703 Davki na premoženje 207.000,00

704 Domači davki na blago in storitve 60.100,00

706 Drugi davki 0

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

580.800,00

710 Udeležba na dobičku in doh.od premoženja 557.400,00

711 Takse in pristojbine 800,00

712 Denarne kazni 500

713 Prih.od prodaje blaga in storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 22.100,00
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PLAN 2019 EUR

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 26.400,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 26.400,00

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in drugih 
neopred…..

0,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 921.524,20

740 Transferni prih.iz drugih finanč.inštitucij 605.254,20

741 Evropska sredstva iz državnega proračuna 316.270,00

II. SKUPAJ ODHODKI 4.720.228,74

40 TEKOČI ODHODKI 1.055.409,18

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 96.935,28

401 Prispevki delodajalca za soc.varnost 15.807,00

402 Izdatki za blago in storitve 890.700,00

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 51.966,90

41 TEKOČI TRANSFERI 1.320.325,96

410 Subvencije 50.300,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 801.821,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

93.105,00

413 Drugi domači transferi 375.099,96

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.218.238,22

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.218.238,22

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 126.255,38

431 Investicijski transferi 23.300,00

432 Invest.transferi PU 102.955,38

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

-991.837,54

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

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

2.200,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.200,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 2.200,00

PLAN 2019 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV

5.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT.DELEŽEV

5.000,00

440 Dana posojila 5.000,00

441 Povečanje kapit.deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0

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

-2.800,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0

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

-994.637,54

X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-
IX=-III)

991.837,54

STANJE NA RAČUNIH 31.12 
.PRETEKLEGA LETA

1.900.000,00

Posebni del proračuna vključuje odhodke po področjih prora-
čunske porabe, glavnih programih in podprogramih po program-
ski klasifikaciji izdatkov ter po proračunskih postavkah- podkon-
tih in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Podvelka.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 

v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji pri-
hodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 

požarom (UL RS, št. 3/2007 – ZVPoz – UPB1, 9/11 in 
83/12),

2. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti,
3. prihodki proračunskih rezervnih skladov,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.

Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu ož-
jemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.
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5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 

proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega 

uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja pro-
računske porabe v posebnem delu proračuna ter med proračun-
skimi postavkami med posameznimi področji proračunske pora-
be in o tem poroča Občinskemu svetu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
najkasneje v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče oz. 
preteklo leto in njegovi realizaciji.

6. člen
Neposredni uporabnik v tekočem letu razpiše javno naročilo 

za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro-
gramov, 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 od-
hodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve 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 oz. lahko preide iz 
najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za doba-
vo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih stori-
tev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov. Projekte, katerih vrednost presega 200.000 € in se 
spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. 
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaklju-
ček 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 pod-
lagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska 

rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
župan, o čemer poroča občinskemu svetu.

9. člen
Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
2. račun stanovanjskih sredstev.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 30.846,90 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF občinski svet s posebnim odlokom.

10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financi-
ranja se porabijo prenesena sredstva iz leta 2018.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Podvelka v letu 

2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2019 da-
lje.

Številka: 007-0007/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.

74

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, 
št. 30/17 in 17/18) je Občinski svet Občine Podvelka na svoji 3. 
redni seji, z dne 27. februarja 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda v 

občini Podvelka

1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Podvelka 
(MUV, št. 6/2013) se doda nov četrti odstavek ki se glasi: 

»(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafič-
na oblika imena. Obliko grafičnega imena določi Svet zavoda v 
posebnem pravilniku«. 
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2. člen
V prvem odstavku 24. člena Odloka se črta zadnji stavek, ki 

določa: »Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat 
občinskega sveta, ki ga je imenoval«.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati naslednji 

dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 007-0001/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.

75

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 
46/14) in 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 30/17 in 
17/18) je Občinski svet Občine Podvelka na svoji 3. redni seji, z 
dne 27. februarja 2019 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v občini Podvelka

1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kan-

didate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Podvelka 
in pri tem dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana Občinskega sveta, se dodelijo sredstva iz 
proračuna Občine Podvelka sorazmerno številu glasov volivcev, 
ki jih je dobila na volitvah in sicer v višini 0,75 EUR mesečno na 
glas volivca, ki je glasoval za listo politične stranke. 

2. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo vsake tri mesece 

na transakcijski račun strank. 

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financira-

nju političnih strank v Občini Podvelka (MUV, št. 7/07). 

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 007-0006/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.

76

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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 33. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 30/17 in 
17/18) je župan Občine Podvelka dne 3. januarja 2019 izdal

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Podvelka

1. člen
Za podžupana Občine Podvelka se imenuje Miran PUŠNIK, 

ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

2. člen
Podžupan svojo funkcijo nastopi z dnem 1. 1. 2019.

3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz področja pristojnosti župana, za katere ga 
župan pooblasti.

4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti 

ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče 
naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan 
pooblasti.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 

januarja 2019 dalje in se objavi v Medobčinskem uradnem ve-
stniku. 

Številka: 100-0002/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 3. januar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.
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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 – ZSPD-
SLS-1 in 30/18), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ura-
dni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 
73/18) in 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 30/17 in 
17/18) je Občinski svet Občine Podvelka na svoji 3. redni seji, z 
dne 27. februarja 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v 

občini Podvelka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve de-
narnih socialnih pomoči v Občini Podvelka, namen dodelitve, 
kriteriji za določitev višine denarnih pomoči ter postopek uve-
ljavljanja in dodelitve denarnih socialnih pomoči v Občini Pod-
velka.

2. člen 
(denarna socialna pomoč)

Denarna socialna pomoč po tem pravilniku je denarna po-
moč, ki se upravičencu dodeli praviloma enkrat letno kot pomoč 
pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca. Pomoč se pravi-
loma izplača v enkratnem znesku.

3. člen 
(zagotovitev sredstev)

Sredstva za denarne socialne pomoči se zagotovijo v vsako-
letnem proračunu Občine Podvelka. Denarne pomoči se dodelju-
jejo 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)

Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in druži-
nam se na osnovi kriterijev iz III. poglavja tega pravilnika dodeli:
- za doplačilo nakupa šolskih potrebščin,
- za nakup ozimnice in kurjave socialno ogroženim posame-

znikom in družinam,
- za plačilo položnic za nujne življenjske stroške (elektrika, 

ogrevanje, komunalne storitve…)
- za nakup nujnih življenjskih potrebščin (npr. za osebno hi-

gieno, zdravstveni pripomočki…).

5. člen 
(upravičenci do prejema denarne pomoči)

Upravičenci do prejema denarne pomoči po tem pravilniku so 
tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Pod-
velka in ki v Občini Podvelka dejansko tudi stalno prebivajo.

Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, 
katerih dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za do-
delitev denarne pomoči, določenega v 7. členu tega pravilnika, 
ob upoštevanju dejanskih materialnih oz. socialnih razmer upra-
vičenca.

III. POGOJI IN MERILA ZA DOLOČITEV 
UPRAVIČENOSTI DO DENARNE POMOČI

6. člen 
(pogoji za dodelitev denarne pomoči)

Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi na-
slednje pogoje:
- da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni na-

stala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč občine,
- so izčrpali že vse zakonske in druge možnosti za rešitev 

socialne stiske oziroma pridobitev sredstev za preživljanje 
z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz 
premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih 
pomoči in izrednih denarnih pomoči ter dajatev po predpi-
sih s področja socialnega ali zdravstvenega varstva, zato 
nujno potrebujejo pomoč občine,

- da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvidevata ZSVarPre 
in ta pravilnik.

Za trenutno materialno ogroženost štejejo posledice uteme-
ljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje po-
sameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, invalidnost, nespo-
sobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče 
in druge posebne okoliščine.

7. člen 
(merila za dodelitev denarne pomoči)

Posameznik ali družina je upravičena do dodelitve denarne 
pomoči, v kolikor njegovi ali njihovi dohodki ne presegajo mini-
malnega dohodka, določenega v ZSVarPre.

Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki po ZSVarPre, 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:

STATUS UTEŽ

Prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo 
osebo, ki je v institucionalnem varstvu

1

prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno 
aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec**

1,26

prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je 
delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mese

1,51
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STATUS UTEŽ

samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 
26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za 
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma 
v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno 
stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali 
dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj 
lastnih sredstev za preživljanje

0,7

samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno 
nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) 
oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki 
niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj 
lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko 
prebiva z njimi

0,76

vsako naslednjo odraslo osebo 0,57

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna 
v obsegu več kot 128 ur na mesec

0,83

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna 
v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

0,70

otroka osebe, ki uveljavlja pravico do denarne 
socialne pomoči, dokler ga je ta dolžna preživljati v 
skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja

0,59

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, 
kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne 
dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan 
ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za 
preživljanje dejansko ne prejema 

0,18

III. VIŠINA DENARNE POMOČI IN IZJEME PRI 
DODELJEVANJU

8. člen 
(višine denarne pomoči)

Višina denarne pomoči je najmanj 20,00 EUR in največ do 
višine denarne socialne pomoči, ki bi upravičencem šla glede na 
določila ZSVarPre.

9. člen 
(izjeme pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči)

Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem zne-
sku, kot bi mu pripadal po izračunu, ali pa se mu ne dodeli, če:
- se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družin-

ski člani po ZSVarPre, pridobivajo pa dohodke iz 12. člena 
ZSVarPer, ali so zaposlene,če se ugotovi, da je dejansko 
socialno stanje prosilca in družinskih članov drugačno kot 
izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,

- če je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva v sku-
pnem gospodinjstvu, v tekočem letu že prejel denarno po-
moč iz občinskih proračunskih virov,

- če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravi-
čenost do denarne pomoči.

POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU IN DODELITVI 
DENARNIH POMOČI

10. člen 
(obrazec vloge)

Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vla-
gatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu 
»Vloga za enkratno občinsko socialno pomoč občanom Obči-
ne Podvelka«, ki je priloga k temu pravilniku. Vlagatelj dvigne 
obrazec na sedežu Občine Podvelka, Podvelka 13, Podvelka, ali 
ga pridobi na spletni strani Občine Podvelka.

Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa po-
trebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o 
socialnovarstvenih prejemkih in s tem pravilnikom.

11. člen 
(odločba in postopek pritožbe)

O upravičenosti in višini pomoči izda občinske uprava na 
osnovi podatkov iz vloge in priloženih dokazil, odločbo o do-
delitvi denarne občinske socialne pomoči ali zavrnitvi vloge, v 
skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, najkasneje v 
roku 30 dni od prejema popolne vloge.

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan Občine Podvelka. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od 
dneva vročitve odločbe.

12. člen 
(nakazilo denarne pomoči)

Denarna socialna pomoč se praviloma nakaže upravičencu na 
njegov osebni račun, razen v primerih, ko strokovna služba oce-
ni, da upravičenec prejema denarne pomoči le-te ne bi namensko 
porabil, se lahko znesek denarne pomoči izplača v funkcionalni 
obliki (plačilo zapadlih ali bodočih obveznosti po računu, naro-
čilnici, ipd.) neposredno izvajalcu storitve, dobavitelju, šoli, or-
ganizatorju ipd.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen 
(uporaba zakonskih določil)

Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb 
tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste zakonske določbe, ki 
urejajo področje socialnega varstva in se nanašajo na denarno 
socialno pomoč.

14. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Podvelka (MUV, št. 
16/12).

15. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-
činskem uradnem vestniku.

Številka: 007-0003/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.
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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 – ZSPD-
SLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, 
št. 30/17 in 17/18) je Občinski svet Občine Podvelka na svoji 3. 
redni seji, z dne 27. februarja 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prispevku za 

novorojence v občini Podvelka

1. člen
V tretjem odstavku 3. člena Pravilnika o prispevku za no-

vorojence v Občini Podvelka (MUV, št. 34/09) se za besedilom 
»rojstni list otroka« doda pika in se črta besedilo »in potrdilo o 
prvem stalnem prebivališču otroka«.

2. člen
V prvem odstavku 4. člena Pravilnika se spremeni višina zne-

ska iz 150,00 EUR v znesek 200,00 EUR, znesek 200,00 EUR se 
spremeni v 250,00 EUR, višina zneska 250,00 EUR se spremeni 
v znesek 300,00 EUR.

V tretjem odstavku 4. člena Pravilnika se za besedo »dni« 
doda besedilo »od dokončnosti izdane odločbe«.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati nasle-

dnji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 007-0002/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 30/17 
in 17/18) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Podvelka (MUV, št. 
11/08) je Občinski svet Občine Podvelka na svoji 3. redni seji, z 
dne 27. februarja 2019 sprejel

L E T N I
program kulturne dejavnosti v občini Podvelka za leto 2019

1. člen
Z letnim programom kulturne dejavnosti v Občini Podvel-

ka za leto 2019 se opredeljujejo vrsta in obseg programov kul-
turne dejavnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega pro-
računa ter višina in namen sredstev, predvidenih v občinskem  
proračunu.

2. člen
V proračunu Občine Podvelka je v letu 2019 za dejavnost na 

področju kulture predvideno sofinanciranje programov kulture (v 
glavnem programu 1803) 67.000,00 EUR, za sofinanciranje pro-
gramov JSKD Radlje ob Dravi 7.000,00 EUR, za sofinanciranje 
Javni zavod Knjižnica Radlje ob Dravi v višini 46.700,00 EUR, 
za financiranje izdaje publikacij v višini 2.090,85 EUR. Ostala 
sredstva v višini 11.209,15 EUR se predvideva za sofinanciranje 
upravičenih izvajalcev programov ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti.

3. člen
Sredstva se bodo namenila upravičenim izvajalcem progra-

mov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki imajo sedež v Občini 
Podvelka in delujejo redno in z ustreznim strokovnim vodstvom. 
Izvajalec mora v tekočem letu redno predstavljati svoj program 
na javnih prireditvah v občini.

Javni kulturni programi se vrednotijo v skladu s Pravilnikom 
o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti in sicer:
- delovanje zborov;
- gledališka dejavnost;
- ostale sekcije v okviru kulturnih društev;
- stroški delovanja.

4. člen
Prav tako se zagotovijo sredstva v višini 15.000,00 EUR za 

financiranje rednega vzdrževanja kulturnih objektov ter za dru-
ge materialne stroške, 46.000,00 EUR za izvedbo investicije – 
energetska sanacija kulturnega doma Ožbalt, 26.550,00 EUR za 
investicijo obnove KD Podvelka, 10.000,00 EUR za financiranje 
vzdrževanja spominskih obeležij in za ureditev etnološkega mu-
zeja Kapla 15.000,00 EUR.
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5. člen
V primeru zmanjšanja državnih proračunskih sredstev name-

njenih lokalni samoupravi se bodo sorazmerno zmanjšala tudi 
sredstva za izvajanje letnega programa kulturne dejavnosti v Ob-
čini Podvelka za leto 2019.

Številka: 007-0004/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem progra-
mu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni 
list RS, št. 26/14), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 
30/17 in 17/18) in Pravilnika za vrednotenje programov športa 
v Občini Podvelka (MUV, št. 28/05 in 31/05) je Občinski svet 
Občine Podvelka na svoji 3. redni seji, z dne 27. februarja 2019 
sprejel

L E T N I
program športa v občini Podvelka za leto 2019

I. UVOD
V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu se izvajanje 

Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Slove-
niji za obdobje 2014–2023 (v nadaljevanju: NP) določi v Občini 
Podvelka za leto 2019 s tem Letnim programom športa v Občini 
Podvelka za leto 2019.

Z letnim programom športa se določijo vrste programov, ki so 
v javnem interesu in se sofinancirajo iz občinskih proračunskih 
sredstev v tekočem koledarskem letu, obseg in vrsta dejavnosti, 
potrebnih za njihovo uresničevanje ter višina sredstev, ki jih za-
gotavlja.

Dolgoročni cilji LPŠ so:
1. povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa. Ka-

zalci se bodo, s katerimi se bo merilo doseganje zastavlje-
nih ciljev, nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh 
pojavnih oblikah športa.

2. izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli z 
ureditvijo - obnavljanje pokritih in nepokritih športnih po-
vršin.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh po-
javnih oblikah športa so:
– vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnostih 

omogočiti udeležbo v športnih programih;
– otrokom, mladim in odraslim bomo omogočili športno-re-

kreativno ponudbo v društvih;
– občanom in turistom bodo izvajalci programov športa omo-

gočili dostop do informacije preko tiskanih in elektronskih 
medijev.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega 
prostora so:

– obnova zunanjih in notranjih športnih površin in izgradnja 
pomožnih športnih objektov.

V skladu s proračunom Občine Podvelka se za Letni program 
športa za leto 2019 zagotovi 324.654,00 EUR sredstev. Za vzdr-
ževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se 
zagotovi 309.000,00 EUR sredstev. Za programe Letnega pro-
grama športa se zagotovi 15.654,00 EUR, od tega se bo finan-
ciralo za društva za šport v višini 10.954,00 EUR in javnemu 
zavodu osnovni šoli v višini 1.800,00 EUR in v višini 2.900,00 
EUR za izredne športne dogodke. Občina Podvelka bo v primeru 
znižanje glavarine s strani države, posledično zmanjšala sredstva 
proračuna tudi za namen programa športa.

II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, KI SE 
SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV

V skladu z NP in Pravilnikom za vrednotenje programov 
športa v Občini Podvelka obsega Letni program športa Občine 
Podvelka za leto 2019 naslednje vsebine:

1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok.
Športni programi: Zlati sonček
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok. 
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, 

Šolska športna tekmovanja, ostali program (razpisani progra-
mi....)

3. ŠPORT KADETI
Interesna športna vzgoja mlajših mladincev, ki so vključeni v 

športne programe klubov in društev.
4. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije so ohranjati in izboljšati celostni zdra-

vstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina 
življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti 
čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktiv-
no koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in 
letnega prostega časa. To vrsto športne dejavnosti uporabljajo/
izvajajo različne starostne skupine.

5. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranja-

nju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, 
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo 
s športom (prijavi se lahko društvo invalidov).

6. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 

članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokov-
nih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v pro-
grame vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne 
zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez 
nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih pr-
vakov. Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot 
jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih pano-
gah. Za sofinanciranje kakovostnega športa se prizna klubu ali 
društvu za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik športni do-
datek. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olim-
pijskega komiteja - združenja športnih zvez Slovenije.

7. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOL-
NJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

Občina Podvelka sofinancira izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delajo v športnih društvih 
in sicer:
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– šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor in 
sicer največ enega udeleženca iz posamezne panoge,

– izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence) razen za pro-
fesionalne vaditelje športa in učitelje.

V letu 2019 se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnje-
vanje strokovnih kadrov v športu sofinancira skladno z merili v 
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

8. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih 

materialnih stroškov, se vsakemu društvu v občini, ki je izbran 
za izvajanje določenega športnega programa v občini dodelijo 
sredstva v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. 

9. ŠPORTNE PRIREDITVE
Sredstva za sofinanciranje športnih prireditev se dodeljujejo 

društvu, ki so bila v letu 2019 odobrena za področje športa in 
bodo zajeta v proračunu občine.

10. ŠPORTNI OBJEKTI - NAČRTOVANJE, GRADNJA, 
POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEK-
TOV

Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se za-
gotavljajo v proračunu Občine Podvelka skladno z veljavnim 
proračunom za tekoče leto.

III. ŠPORTNI OBJEKTI – POSODABLJANJE IN

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
V programu Občine Podvelka za leto 2019 se za sofinancira-

nje programov športa zagotovijo finančna sredstva skladno z ve-
ljavnim proračunom za tekoče leto. V letu 2019 so se zagotovijo 
sredstva za naslednji namen v naslednjem obsegu:

Proračunska 
postavka

Naziv proračunske 
postavke

Obseg sredstev v 
EUR

18040 Športna dvorana 300.000,00

18011 Igrišče Lehen 1.000,00

18021 Igrišče Kapla 1.000,00

18028 Igrišče Ožbalt 1.000,00

18030 Voda na igrišču 
Lehen

5.000,00

18031 Igrišče Brezno 1.000,00

Številka: 007-0005/2019-1 Župan Občine Podvelka 
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi – ura-
dno prečiščeno besedilo UPB1 (Medobčinski uradni vestnik, št. 
35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 4. redni seji, 
dne 14. marca 2019, sprejel

O D L O K
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v 

občini Selnica ob Dravi

1. člen 
(vsebina odloka)

Odlok določa višino in plačilo stroškov lokacijske preveritve, 
ki jih Občina Selnica ob Dravi zaračuna investitorju oziroma po-
budniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Selnica 
ob Dravi, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lo-
kacijske preveritve.

2. člen 
(nadomestilo stroškov lokacijske preveritve)

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

poselitvi 1.000 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev: za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 
evrov, za enostavne in nezahtevne objekte 1.000 evrov,

– za omogočanje začasne rabe prostora 1.500 evrov. 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik za 

izvedbo postopka lokacijske preveritve. 
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preve-

ritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. 
Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo ela-
borata lokacijske preveritve in izdajo sklepa o lokacijski 
preveritvi. Potrditev lokacijske preveritve je pristojnost 
občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zago-
tavlja obravnavo, ne pa tudi potrditve lokacijske preveritve 
na občinskem svetu.

(4) Stroškov postopka lokacijske preveritve ni potrebno po-
ravnati, če je lokacijska preveritev potrebna zaradi očitnih 
pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali gra-
fičnem delu občinskega prostorskega izvedbenega akta.

(5) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik 
ni upravičen do vračila plačanega nadomestila stroškov lo-
kacijske preveritve.

3. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka: 007-1/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 
RS, št. 94/07–UPB2, 27/08–odl. US, 76/08, 100/08–odl. US, 
79/09, 14/10–odl. US, 51/10, 84/10–odl. US, 40/12-ZUJF, 
14/15-ZUUJFO, 76/16-odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 
28. in 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-
UPB4, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZIPRS1314-
-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13-ZJF-G, ZIPRS1415, 38/14-ZI-
PRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 
55/15-ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 33/17-ZI-
PRS1718-A, 71/17-ZIPRS1819 in 13/18), 7., 30. in 97. člena 
Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/17-UPB) je Ob-
činski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 4. redni seji dne, 14. 
marca 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2019

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Selnica ob Dravi za leto 2019 
določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 

se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov V EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3,797.627

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3,657.252

70 DAVČNI PRIHODKI 2,951.972

700 Davki na dohodek in dobiček 2,641.580

703 Davki na premoženje 226.592

704 Domači davki na blago in storitve 83.800

71 NEDAVČNI PRIHODKI 705.280

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

630.600

Skupina/podskupina kontov V EUR

711 Takse in pristojbine 6.500

712 Globe in denarne kazni 5.200

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 680

714 Drugi nedavčni prihodki 62.300

74 TRANSFERNI PRIHODKI 140.375

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij

140.375

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3,721.872

40 TEKOČI ODHODKI 1,435.371

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 326.529

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 53.962

402 Izdatki za blago in storitve 1,001.380

403 Plačila domačih obresti 33.500

409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1,723.655

410 Subvencije 118.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 361.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

118.685

413 Drugi tekoči domači transferi 1,125.970

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 455.400

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 455.400

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 107.446

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam

105.446

432 Investicijski transferi proračunskim 
porabnikom

2.000

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

75.755

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef&createDate=2015-02-28&activeDate=2015-03-15
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=685d4e1d-5056-43a5-8f06-9fc428f7ece8&createDate=2016-12-02&activeDate=2016-12-03
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=652ef879-372c-47c2-bbf9-41003513aafc
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=66ebd4c5-e724-4c82-b9c3-f08cc4dfac81
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c1b81ac5-288f-44f5-a6af-40251131e40e
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d43f9ac9-71a1-43e6-954f-d902979ef7b5
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=257ea4a7-e407-4dcd-a0d0-879a3ad5e03a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=257ea4a7-e407-4dcd-a0d0-879a3ad5e03a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7183a2b8-ef6d-4f18-ad7f-68fd57005d1a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2dc92456-91f9-4575-8ece-ac218300d67f
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Skupina/podskupina kontov V EUR

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 102.935

50 ZADOLŽEVANJE 102.935

500 Domače zadolževanje 102.935

VIII. ODPLAČILA DOLGA 240.000

55 ODPLAČILA DOLGA 240.000

550 Odplačila domačega dolga 240.000

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

-61.310

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) -137.065

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -75.755

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. 2018
9009 Splošni sklad za drugo

245.928

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih pro-
računov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te 
pa na podskupine kontov in konte, ki so določeni s predpisanim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – pod-
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu Odloku 
in se objavita na spletni strani in oglasni deski Občine Selnica 
ob Dravi. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen 
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – pod-
konta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami predpisov, ki ure-
jajo javne finance ter navodili, ki jih za izvajanje proračuna izda 
županja.

Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja.

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so opredeljeni v prvi točki 43. 
člena ZJF.

Pravice porabe na proračunskih postavkah namenskih sred-
stev, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje 
leto za isti namen.

6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraču-
na odloča županja do skupnega zneska 10 % primerne porabe za 
leto 2019.

O realiziranih prerazporeditvah županja poroča občinskemu 
svetu istočasno s poročanjem o izvrševanju veljavnega proračuna 
za leto 2019 in njegovi realizaciji v prvi polovici proračunskega 
leta in konec leta z zaključnim računom.

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapa-
dle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in inve-
sticijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo:
1. v letu 2020, ne sme presegati 50 % pravic porabe, zagoto-

vljene za investicijske odhodke in investicijske transfere, v 
sprejetem proračunu za tekoče leto in 

2. v naslednjih letih (po letu 2020), ne sme presegati 10 % 
pravic porabe, zagotovljene za investicijske odhodke in in-
vesticijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve 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 oziroma lahko pre-
ide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti 
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalne storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporab-
nikov.

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

8. člen 
(spreminjanje načrtov razvojnih programov)

Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v teko-
če leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi pro-
računa.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve občinskega sveta.
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9. člen 
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je proračun proračunske rezerve, oblikova-
ne po Zakonu o javnih financah.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 10.000,00 
EUR.

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev prora-
čunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do 
višine 20.000,00 EUR županja in o tem s pisnimi poročili obve-
šča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA 

OBČINE 

10. člen 
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko županja v letu 2019 dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 

in odhodkov in za investicije v proračunu, se Občina Selnica ob 
Dravi za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 102.935,00 
EUR. 

Županja je pooblaščena, da odloča o začasni uporabi teko-
čih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove 
vrednosti. 

Županja je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomerne-
ga pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne 
more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame posojilo 
do 5% sprejetega proračuna, ki pa mora biti vrnjeno do konca 
proračunskega leta.

Županja po potrebi uvede ukrepe za uravnoteženje občinske-
ga proračuna, o čemer takoj obvesti občinski svet in po potrebi 
predlaga rebalans občinskega proračuna.

Županja je pooblaščena za dajanje soglasja k zadolževanju 
javnih zavodov do višine 1 % sprejetega proračuna za tekoče 
leto, katerih ustanovitelj je občina, po predhodnem soglasju ob-
činskega sveta.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen 
(začasno financiranje)

Če bo v letu 2020 potrebno začasno financiranje Občine Sel-
nica ob Dravi, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasne-
ga financiranja.

13. člen 
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih progra-
mov, ki so priloga k temu odloku, se objavijo na spletni strani in 
oglasni deski Občine Selnica ob Dravi.

Številka: 410-9/2018 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 
št. 94/07–UPB2, 27/08–odl. US, 76/08, 100/08–odl. US, 79/09, 
14/10–odl. US, 51/10, 84/10–odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUU-
JFO, 76/16-odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 98. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-
ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZIPRS1314-A, 82/13-ZI-
PRS1314-C, 101/13-ZJF-G, 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 in 13/18), 7. in 104. člena Statuta Občine Sel-
nica ob Dravi (MUV, št. 35/17) je Občinski svet Občine Selnica 
ob Dravi na svoji 4. redni seji dne, 14. marca 2019 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2018

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Selnica ob Dra-

vi za leto 2018.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 

2018 sestavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2018 po programski klasifikaciji. Zaključni račun 
zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni 
del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

ZR sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finanč-
nih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Zaključni račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 je rea-
liziran v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3,725.759

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=685d4e1d-5056-43a5-8f06-9fc428f7ece8
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=652ef879-372c-47c2-bbf9-41003513aafc
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=66ebd4c5-e724-4c82-b9c3-f08cc4dfac81
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=524cb7fd-81c6-407a-ac1b-6889fc146018
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1b5f0c63-bed6-4d61-b6bd-d458d0604756
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=136fef52-51ca-495b-8652-4d20117994f1
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c1b81ac5-288f-44f5-a6af-40251131e40e
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d43f9ac9-71a1-43e6-954f-d902979ef7b5
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=257ea4a7-e407-4dcd-a0d0-879a3ad5e03a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7183a2b8-ef6d-4f18-ad7f-68fd57005d1a
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Skupina/podskupina kontov v EUR

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3,475.961

70 DAVČNI PRIHODKI 2,892.745

700 Davki na dohodek in dobiček 2,535.867

703 Davki na premoženje 273.322

704 Domači davki na blago in storitve 83.556

71 NEDAVČNI PRIHODKI 583.216

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

506.317

711 Takse in pristojbine 6.377

712 Denarne kazni 5.396

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.328

714 Drugi nedavčni prihodki 62.798

74 TRANSFERNI PRIHODKI 249.798

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij

208.150

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
EU

41.648

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3,593.478

40 TEKOČI ODHODKI 1,610.177

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 400.886

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 63.514

402 Izdatki za blago in storitve 1,096.688

403 Plačila domačih obresti 31.177

409 Rezerve 17.912

41 TEKOČI TRANSFERI 1,627.880

410 Subvencije 51.078

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 345.275

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

118.094

413 Drugi tekoči domači transferi 1,113.433

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 343.723

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 343.723

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 11.698

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam

1.698

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikov

10.000

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

132.282

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

Skupina/podskupina kontov v EUR

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

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

0

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.) 

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 216.353

50 ZADOLŽEVANJE 216.353

500 Domače zadolževanje 216.353

VIII. ODPLAČILA DOLGA 203.448

55 ODPLAČILA DOLGA 203.448

550 Odplačila domačega dolga 203.448

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

145.187

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – 
VIII) 

12.905

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

-132.282

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

102.663

Pregled prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdat-
kov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih 
terjatev in naložb ter računu financiranja in je priloga k temu od-
loku.

3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov v višini 132.281,58 EUR, najetje kreditov v 
višini 216.352,84 EUR in odplačilo dolga v višini 203.448,36 
EUR v računu financiranja ter povečanje sredstev na računih v 
višini 145.186,06 EUR.

4. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih prora-

čuna na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje nalog 
proračuna 2019, razen namenskih sredstev, ki niso bila porablje-
na v tekočem letu. Le-ta se namensko prenesejo v proračun pri-
hodnjega leta.
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5. člen
Stanje sredstev rezerv proračuna Občine Selnica ob Dravi na 

dan 31. 12. 2018 v višini 45.540,69 EUR se prenese med sredstva 
rezerv proračuna 2019 za isti namen, torej za odpravo posledic 
naravnih nesreč v naslednjem letu.

6. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-1/2018 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 
100/05-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-
ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17), določilih Pravilnika o metodo-
logiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Ur. l . RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 7. člena 
Statuta Občine Selnica ob Dravi-UPB (MUV, št. 35/2017) je Ob-
činski svet Občine Selnica ob Dravi na 4. redni seji, dne, 14. 
marca 2019, sprejel

S K L E P
o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno 

izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi

1.
V javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob 

Dravi se ekonomska cena programov uskladi ter se določi nova 
cena programov predšolske vzgoje, ki velja od 1. 3. 2019 dalje:

Vrsta programa Ekonomska cena 
programa v EUR

Vrtec Kobanček - prvo starostno 
obdobje

465,66

Vrtec Kobanček – drugo starostno 
obdobje

350,26

Vrtec Sv. Duh na Ostrem Vrhu – 
celodnevni program – kombiniran 

oddelek

379,24

Vrtec Gradišče na Kozjaku – poldnevni 
program drugo starostno obdobje

175,13

2.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju 

k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem 
zavodu OŠ Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2016)

3.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja se od 1. 3. 2019 
dalje.

Številka: 602-7/2018 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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Na podlagi 16. in 107. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 35/2017) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, na 
svoji 4. redni seji, dne 14. marca 2019, sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna občine Selnica 

ob Dravi

1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, postopek in merila za do-

delitev donatorskih sredstev zagotovljenih v proračunu Občine 
Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Občina lahko donira sredstva za organizacijo ali izvedbo pri-

reditev, projektov ali dogodkov oziroma udeležbo na njih (v na-
daljevanju: dogodki), ki jih organizirajo fizične ali pravne osebe.

Donatorska sredstva se lahko dodelijo za javno koristne do-
godke:
- ki so socialne, zdravstvene, kulturne, umetniške, izobraže-

valne, športne, humanitarne ali podobne narave,
- ki promovirajo občino oziroma krepijo njen razvoj,
- ki so neposredno vezani na medregijsko ali mednarodno 

sodelovanje,
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjena mladim,
- ki utrjujejo medgeneracijsko sodelovanje in druženje.

Donatorska sredstva niso namenjena profitnim dogodkom ter 
aktivnostim političnih strank.

3. člen
Upravičenci do donatorskih sredstev so:

- fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem v občini,

- fizične in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivališča oziro-
ma sedeža v občini, vendar organizirajo dogodek na obmo-
čju občine,

- fizične in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivališča ozi-
roma sedeža v občini, dogodek, ki ga organizirajo izven 
območja občine, pa je pomemben za občino.

Donatorska sredstva se lahko dodelijo upravičencem le ob 
predložitvi popolne vloge, skladno z določbami tega pravilnika, 



ŠT. 6 – 15. 3. 2019 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 115

in ob pogoju, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti do 
občine.

Do donatorskih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
- ki imajo dogodek vključen v letni program dela, s katerim 

kandidirajo na druge razpise občine,
- ki so za prijavljen dogodek že dobili proračunska sredstva 

občine,
- ki so v tekočem proračunskem letu že prejeli donatorska 

sredstva.

4. člen
Višina donatorskih sredstev se določi v proračunu tekočega 

leta. Občina lahko sredstva proračuna, ki jih namenja za donira-
nje, pridobi tudi iz drugih virov.

5. člen
Občina vsako leto na spletni strani objavi javni razpis za 

dodelitev donatorskih sredstev, ki je odprt do porabe sredstev, 
zagotovljenih na proračunski postavki za te namene. Z javnim 
razpisom se določijo pogoji in postopki za dodelitev sredstev. 

6. člen
Za dodelitev donatorskih sredstev prosilec vloži pisno vlogo, 

ki jo naslovi na Občino Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 
Selnica ob Dravi. Vloga je popolna, če vsebuje podatke in do-
kazila:
- podatke o vlagatelju,
- podatke o dogodku (vsebina, udeležba),
- finančni načrt dogodka (viri, prihodki, odhodki),
- številko transakcijskega računa za nakazilo donatorskih 

sredstev,
- davčno številko in izjavo, ali gre za davčnega zavezanca,
- izjavo in dokazila, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz tega 

pravilnika in razpisa.

7. člen
Popolne vloge prouči Komisija za dodelitev donatorskih 

sredstev (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predsednik 
in dva člana, imenuje pa jo župan. Komisija je imenovana za 
obdobje mandata župana.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da jo 
v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Pri obravnavi vlog se upoštevajo merila iz razpisa, in sicer 
vpliv dogodka na prepoznavnost občine, vključenost in dosto-
pnost dogodka za širšo javnost, vključenost mladih, starejših in 
sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi dogodka.

Prosilci lahko oddajo vlogo za dodelitev donatorskih sredstev 
kadarkoli v proračunskem letu, vendar najkasneje do 15. novem-
bra za tekoče proračunsko leto.

8. člen
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega tromesečja 

in obravnava vse tekoče popolne vloge. Če je v določenem ob-
dobju več vlog, se lahko komisija sestane tudi pogosteje. Vloge 
komisija obravnava po vrstnem redu sprejetja popolne vloge do 

porabe kvote proračunskih sredstev, in sicer v vsakem tromese-
čju do porabe ¼ proračunskih sredstev za ta namen.

V kolikor komisija oceni, da gre za izredno pomemben dogo-
dek, se lahko višina kvote prekorači, komisija pa predlaga dode-
litev donatorskih sredstev z dodatno utemeljitvijo.

Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh sredstev na pro-
računski postavki namenjeni donatorstvu.

9. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi donatorskih sred-

stev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Župan na podlagi sklepa iz tega člena s prejemniki donator-

skih sredstev sklene donatorsko pogodbo, ki je podlaga za naka-
zilo dodeljenih sredstev na transakcijski račun prejemnika.

Če prejemnik donatorskih sredstev v roku 8 dni od prejema 
ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od pridobitve 
donatorskih sredstev.

10. člen
Dodeljena sredstva lahko prejemnik donatorskih sredstev 

uporabi le za namene, določene v donatorski pogodbi.

Prejemnik mora po porabi sredstev občini posredovati vse 
relevantne informacije, ki dokazujejo pravilno in gospodarno po-
rabo sredstev, v skladu z vlogo in namenom, za katerega so bila 
pridobljena.

V kolikor se ugotovi nenamenska poraba donatorskih sred-
stev, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 007 – 4/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 
21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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), Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij 
in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 25/07), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dra-
vi (MUV, št. 35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 
svoji 4. redni seji, dne, 14. marca 2019, sprejel

S P R E M E M B E
in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa 

v Občini Selnica ob Dravi v prilogi, ki določa Merila in 
kriterije za razdelitev proračunskih sredstev za programe 

športa v občini Selnica ob Dravi

1. člen
Druga točka - 2. Strokovnost trenerja pod številko 3. INTE-

RESNA ŠPORTNA VZGOJA – ŠPORTNA REKREACIJA se v 
celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom: «Skupine pred-
šolskih in šoloobveznih otrok mora voditi ustrezno usposobljen 
kader, ki ima potrjeno licenco«.

2. člen
V četrti točki – 4. Izjeme, se točka 4. a črta in nadomesti s 

sledečim besedilom: »V kolikor skupina ne dosega 60 % števila 
ur vadbe ni upravičena do financiranja športne rekreacije«.

Besedilo pod številko 4. b se v celoti črta in se nadomesti s 
sledečim besedilom: «V kolikor v društvu deluje več skupin (v 
isti ali različni športni panogi), v kateri sodeluje 40 % ali več istih 
posameznikov, se ob izpolnjevanju pogojev prvi skupini priznajo 
zgoraj navedene točke, vsaki nadaljnji skupini, ki izpolnjuje zgo-
raj navedene pogoje se dodeli 100 točk«.

Besedilo pod številko 4. c se v celoti črta in se nadomesti s 
sledečim besedilom: »Za tabornike in planince se določi letna 
obveza izvajanja dnevnih akcij, za kar društvo prejme 700 točk. 
V kolikor v društvene aktivnosti ne vodi ustrezno usposobljen ka-
der, kar se izkaže z dokumentacijo, se društvu dodeli 350 točk«.

3. člen
V tabeli 4. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKO-

VOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT se v drugem stolpcu, prva vr-
stica v celoti črta besedilo v oklepaju.

Točka 2 v razdelku 4. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA 
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT se v celoti črta in 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»2. društvo mora v zadevni panogi izpolnjevati kriterij za 
uvrstitev v vrhunski ali kakovostni šport:

1. Kakovostni šport
V kategorijo kakovostnega športa so lahko uvrščene samo 

športne panoge, ki so uvrščene na listo »Kriteriji za kategorizi-
ranje športnikov v posameznih športnih panogah »Olimpijskega 
komiteja Slovenije«.

Ekipe vodijo licencirani strokovni kadri, kar društvo izkaže s 
pridobljenimi trenerskimi licencami, ki jih izda nacionalna pano-
žna zveza (NPZ).

Individualni šport – osvojeno vsaj eno 2. ali 3. mesto na ura-
dnih državnih ali mednarodnih prvenstvih, ki so uvrščena v ura-
dni tekmovalni sistem panoge oziroma, da skupina tekmuje vsaj 
v ½ uradne 3. državne lige,

Ekipni šport – uvrstitev v 3. državno ligo.
2. Vrhunski šport
V kategorijo vrhunskega športa so lahko uvrščene samo špor-

tne panoge, ki so uvrščene na listo »Kriteriji za kategoriziranje 
športnikov v posameznih športnih panogah »Olimpijskega komi-
teja Slovenije«.

Ekipe vodijo licencirani strokovni kadri, kar društvo izkaže s 
pridobljenimi trenerskimi licencami, ki jih izda nacionalna pano-
žna zveza (NPZ).

Individualni šport – kategoriziran vsaj 1 športnik,
Ekipni šport – prvaki v 3. državni ligi ali uvrstitev v 2. ali 1. 

državno ligo.

4. člen
V celoti se črtata tabeli pod točko 3. Velikost skupine, ki se 

na novo glasita: 
Kakovostni šport

Velikost skupine Število točk

7 do 9 članov 250

10 do 12 članov 500

nad 12 članov 1500

Vrhunski šport

Velikost skupine Število točk

7 do 9 članov 500

10 do 12 članov 1500

nad 12 članov 3000

5. člen
Prva in druga alineja točke 1. pod 4. Dodatki se spremenita 

in se glasita:
- Kakovostni šport – 3000 točk
- Vrhunski šport – 6000 točk

V celoti se črta točka 2., ki se glasi: »V kolikor se vadba za 
vrhunske in kakovostne športnike zaradi pogojev vadbe odvija 
izven območja občin, se po predhodnem dogovoru društva z ob-
čino, društvo dodeli 20 % točk prejetih za dodatek za kakovost«.

6. člen
Za točko 4. Dodatki se doda nova točka 5., 6. in 7., ki se 

glasijo:
5. V kolikor v društvu v kakovostnem in vrhunskem športu 

sodeluje več selekcij v katerih sodeluje 40 % ali več istih posame-
znikov, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev selekciji prizna 50 % 
dodeljenih točk.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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6. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokov-
nih kadrov:

Društva izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 
strokovnih kadrov izkažejo s pridobljenimi trenerskimi licenca-
mi, ki jih izda nacionalna panožna zveza (NPZ),

Društvu se za pridobitev trenerskih licenc za vsako panogo 
dodeli 1000 točk.

7. Veteranska tekmovanja ne spadajo v kategorijo kakovo-
stnega in vrhunskega športa.

7. člen
Vsa ostala določila meril in kriterijev ostanejo nespremenje-

na.

Številka: 007-2/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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Na podlagi 1., 8. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih 
oblik sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, 
št. 25/07), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 4. redni 
seji, dne, 14. marca 2019, sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Selnica ob Dravi

1. člen
Na koncu 3. točke drugega odstavka 2. člena Pravilnika o 

sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/14-UPB) - v 
nadaljevanju pravilnik se doda besedna zveza: »starejših nad 65 
let«.

2. člen
Za zadnjim stavkom 3. člena pravilnika se doda besedna 

zveza:«(donacije, vstopnine, prostovoljni prispevki…)«.

3. člen
Za osmo alinejo prvega odstavka 4. člena se dodajo nova de-

veta, deseta in enajsta
alineja, ki se glasijo:

- da je vsaj 50 % članov društva iz območja občine,
- da je število članov društva minimalno 10,
- da društvo svoje prireditve v občini obvezno objavlja pred 

nastopom v brošuri Javnega zavoda kulturno informacijsko 
turistični center Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob 
Dravi, prireditve in dogodki.

4. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 6. člena se črta pika in 

doda naslednje besedilo:
»v roku 30. dni od sprejetja proračuna«.

5. člen
V drugem stavku 7. člena se pika črta in nadaljuje s sledečim 

besedilom: »in kulturnimi društvi najkasneje do 30. 11. tekočega 
leta za naslednje leto«.

6. člen
Vsa ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika pričnejo veljati z 

dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r

 Spremembe in dopolnitve Meril in kriterijev za razdelitev 
proračunskih sredstev za področje ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi

KRITERIJI IN POSEBNI DODATKI
Na koncu pete alineje prvega odstavka 3. točke razdelka A. 

KRITERIJI IN POSEBNI DODATKI se doda besedna zveza: «in 
vsakih nadaljnjih 5 let delovanja«.

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »Posamezne sekcije v 
društvu prejmejo 20 % od navedenih točk«.

Vse alineje 8. točke se črtajo in nadomestijo z novimi:
- samostojno organiziranje občinskih prireditev 100 točk,
- samostojno organiziranje mednarodnih prireditev v občini 

200 točk,
- skupina se povezuje, sodeluje z drugimi slovenskimi dru-

štvi 60 točk,
- čezmejno sodelovanje 100 točk,
- sodelovanje na območnem tekmovanju (JSKD) 100 točk,
- sodelovanje na regijskem tekmovanju 200 točk, 
- sodelovanje na državnem tekmovanju 300 točk, 
- sodelovanje na mednarodnem tekmovanju 400 točk.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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V celoti se črta razpredelnica s številom obiskovalcev in toč-
kami.

Vse alineje 9. točke se črtajo in nadomestijo z novimi:
- regijski nivo 400 točk,
- državni nivo 600 točk,
- mednarodni nivo 800 točk.

VOKALNA GLASBENA SKUPINA
V razdelku KATEGORIJE se v besedilu 1. kategorija, prva 

alineja v oklepaju številka 15 črta in se nadomesti s številko 13.
V 2. kategoriji se številka 2000 črta in nadomesti s številko 

3000. V četrti alineji se številka 4 črta in nadomesti s številko 3.
V 3. kategoriji se 750 točk črta in nadomesti s 1000 točkami. 

V oklepaju prve alineje se številka 5 črta in nadomesti s številko 
7 ter se v nadaljevanju za besedo »novih,« doda besedna zveza: 
«od tega vsaj 3 nove«. V drugi alineji se številka 3 črta in nado-
mesti s številko 1. V tretji alineji se številka 4 črta in nadomesti 
s številko 3. Doda se četrta alineja, ki se glasi: »od navedenega 
mora skupina vsaj 2 nastopa izvesti na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 3 in nadomesti s 
številko 2 in se nadaljuje z besedno zvezo: «priložnostna nasto-
pa, od tega vsaj 1 nastop v občini, lahko tudi skupaj z drugimi 
skupinami oz. društvi«.

V tabeli DODATEK ZA MNOŽIČNOST se v četrti vrsti črta 
številka 11 in se nadomesti s številko 5. 

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

V prvem stavku DODATKA ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
se številka 30 črta in nadomesti s številko 40.

INSTRUMENTALNA GLASBENA SKUPINA
V razdelku KATEGORIJE se v besedilu 1. kategorija črta 

3000 točk in se nadomesti s 4000 točkami. V prvi alineji se v 
oklepaju številka 8 črta in se nadomesti s številko 13 in za vejico 
doda besedna zveza: »od tega 8«. V tretji alineji se številka 10 
črta in nadomesti s številko 8.

V 2. kategoriji se 1500 točk črta in nadomesti s 3000 točka-
mi. V prvi alineji se v oklepaju črta številka 6 in se nadomesti s 
številko 10 in za vejico doda besedna zveza: »od tega 5«. V tretji 
alineji se številka 8 črta in nadomesti s številko 6. V četrti alineji 
se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3.

V 3. kategoriji se 750 točk črta in nadomesti s 1000 točkami. 
V oklepaju prve alineje se številka 5 črta in nadomesti s številko 
7 ter se za vejico doda besedna zveza: »od tega 3«. V drugi ali-
neji se številka 3 črta in nadomesti s številko 1. V tretji alineji se 
številka 4 črta in nadomesti s številko 3. Doda se četrta alineja, 
ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 2 nastopa izvesti 
na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 5 in nadomesti s 
številko 2 in se nadaljuje z besedno zvezo: «priložnostna nasto-
pa«. Doda se druga alineja, ki se glasi: »od navedenega mora 
skupina vsaj 1 nastop izvesti na območju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

FOLKLORNA SKUPINA 
V razdelku KATEGORIJE se v besedilu 1. kategorija črta 

3000 točk in se nadomesti s 4000 točkami. V tretji alineji se šte-
vilka 10 črta in nadomesti s številko 8. 

V 2. kategoriji se 1500 točk črta in nadomesti s 3000 točkami. 
V tretji alineji se številka 8 črta in nadomesti s številko 6. V četrti 
alineji se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3.

V 3. kategoriji se 750 točk črta in nadomesti s 1000 točkami. 
V tretji alineji se številka 4 črta in nadomesti s številko 3. Doda 
se četrta alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 2 
nastopa izvesti na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 5 in nadomesti s 
številko 2 in se nadaljuje z besedno zvezo: «priložnostna nasto-
pa«. Doda se druga alineja, ki se glasi: »od navedenega mora 
skupina vsaj 1 nastop izvesti na območju občine«.

Razpredelnica za DODATEK ZA MNOŽIČNOST se spre-
meni tako, da se glasi: 

več kot 19 50 %

od 15 do 18 40 %

od 11 do 14 30 %

od 7 do 10 20 %

Od 4 do 6 10 %

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

GLEDALIŠKA DEJAVNOST
V tretji alineji 1. kategorije se številka 2 nadomesti s številko 3.
V 2. kategoriji se črta številka »2000« in nadomesti s številko 

»3000«.
V 3. kategoriji se črta številka 700 in nadomesti s številko 

1000. V drugi alineji se številka 5 nadomesti s številko 3 in se za 
vejico nadaljuje z besedno zvezo »priložnostne nastope«. Doda 
se tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 
nastop izvesti na območju občine«.;

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 3 in se nadomesti 
s številko 2 priložnostna nastopa. Doda se druga alineja, ki se 
glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 nastop izvesti na ob-
močju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

LUTKOVNA DEJAVNOST
V 1. kategoriji se črta številka 3000 in se nadomesti s številko 

4000.
V 2. kategoriji se črta številka 1500 in nadomesti s številko 

3000. V drugi alineji se črta številka 5 in se nadomesti s številko 3.
V 3. kategoriji se črta številka 700 in nadomesti s številko 

1000. V drugi alineji se številka 5 nadomesti s številko 3 in se za 
vejico nadaljuje z besedno zvezo »priložnostne nastope«. Doda 
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se tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 
nastop izvesti na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 5 in se nadomesti 
s številko 2 priložnostna nastopa. Doda se druga alineja, ki se 
glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 nastop izvesti na ob-
močju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

LIKOVNA IN FOTO DEJAVNOST
V prvi kategoriji se številka 1500 nadomesti s številko 2000. 

V prvi alineji se številka 5 nadomesti s številko 4. Doda se bese-
dilo v oklepaju, ki se glasi: »(vsaj 10 likovnih izdelkov, od tega 5 
novih). Doda se nova četrta alineja, ki se glasi: » od navedenega 
mora skupina vsaj 3 razstave izvesti na območju občine«.

V 2. kategoriji se v prvi alineji črta številka 3 in se nadome-
sti s številko 2. V oklepaju se doda besedilo, ki se glasi: »(vsaj 
8 likovnih izdelkov, od tega 4 novi)«. Druga alineja se črta in 
se nadomesti z naslednjim besedilom: » najmanj 6 sodelovanj 
na drugih prireditvah, razstavah (tudi z drugimi razstavljavci)«. 
Doda se nova tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora 
skupina vsaj 2 razstavi izvesti na območju občine«. Doda se nova 
četrta alineja, ki se glasi: »udeležba na srečanjih, tekmovanjih s 
selektorjem na območnem nivoju (JSKD)«.

V 3. kategoriji se v prvi alineji črta številka 2 in se nadome-
sti s številko 1. V oklepaju se doda naslednje besedilo: »(vsaj 6 
likovnih izdelkov od tega 3 novi)«. Druga alineja se črta in nado-
mesti z naslednjim besedilom: »najmanj 4 sodelovanja na drugih 
prireditvah, razstavah (tudi z drugimi razstavljavci)«. Doda se 
nova tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 
1 razstavo izvesti na območju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

FILMSKA IN VIDEO DEJAVNOST 
V prvi kategoriji se številka 1500 nadomesti s številko 2000. 

V prvi alineji se številka 3 nadomesti s številko 4. Doda se be-
sedilo v oklepaju, ki se glasi: »(v trajanju od 15 do 30 minut). V 
drugi alineji se črta številka 6 in se nadomesti s številko 8. Doda 
se nova četrta alineja, ki se glasi: » od navedenega mora skupina 
vsaj 3 produkcije izvesti na območju občine«.

V 2. kategoriji se v prvi alineji doda v oklepaju naslednje 
besedilo: »(v trajanju od 10 do 15 minut)«.V drugi alineji se črta 
besedna zveza: »4 do«. Doda se nova tretja alineja, ki se glasi: 
»od navedenega mora skupina vsaj 2 produkciji izvesti na obmo-
čju občine«. Doda se nova četrta alineja, ki se glasi: »udeležba 
na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju 
(JSKD)«.

V 3. kategoriji se v prvi alineji doda v oklepaju naslednje 
besedilo:«(v trajanju od 5 do 10 minut)«.V drugi alineji se črta 
besedna zveza: »2 do«. Doda se nova tretja alineja, ki se glasi: 
»od navedenega mora skupina vsaj 1 produkcijo izvesti na ob-
močju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

OHRANJANJE KULTURNEGA IZROČILA, 
TRADICIONALNIH ZNANJ, OBIČAJEV

Ljudski pevci
V razdelku KATEGORIJE se pri 2. kategoriji v drugi alineji 

črtata besedni zvezi: »5 do 7« in se nadomestita s številko 6. V 
tretji alineji se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3. 

V prvi alineji 3. kategorije se številka 5 črta in nadomesti s 
številko 4.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

Ljudski godci
V razdelku KATEGORIJE se pri 2. kategoriji v drugi alineji 

črtata besedni zvezi: »5 do 7« in se nadomestita s številko 6. V 
tretji alineji se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3. 

V prvi alineji 3. kategorije se številka 5 črta in nadomesti s 
številko 4.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

Tradicionalni običaji in izročila
V drugi alineji 1. kategorije se črta besedna zveza: »prireditvi 

izven območja JSKD« in se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»priložnostnem nastopu, lahko tudi z drugimi skupinami oz. dru-
štvi«.

V 2. kategoriji se črta številka 1500 in se nadomesti s številko 
2000. V drugi alineji se številka 4 črta in nadomesti s številko 1.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

Za tabelo DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST se 
doda stavek, ki se glasi:

»Društvo ali sekcija v društvu prejme 100 točk za vsako sku-
pinsko masko (minimalno 5 oseb) na pustovanju v občini.

Tradicionalna znanja (ročna dela, obrtniška znanja, ki 
niso za komercialni namen)

Doda se tretja alineja k 1. kategoriji, ki se glasi: «od navede-
nega mora skupina vsaj 2 razstavi izvesti na območju občine«.

Doda se tretja alineja k 2. kategoriji, ki se glasi: «od navede-
nega mora skupina vsaj 1 razstavo izvesti na območju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.
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Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 
4/2010, 20/2011, 111/13, 68/2016, 61/2017 in 21/2018 - ZNOrg) 
in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi – UPB1 (MUV, št. 
35/2017) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 4. 
redni seji dne, 14. marca  2019, sprejel

L E T N I  P R O G R A M
kulture občine Selnica ob Dravi za leto 20

S tem aktom se določi Letni program kulture v Občini Selni-
ca ob Dravi za leto 2019.

Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Za-
kon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: 
ZUJIK). Javni interes na področju kulture je interes za ustvarja-
nje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje 
z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji 
na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje 
kulturni razvoj lokalne skupnosti.

9. člen ZUJIK narekuje sprejem dokumenta, ki določa javni 
interes za kulturo in udejanjanje le-tega. Podlaga za to so: letni 
izvedbeni načrti nosilcev javnega interesa, javni razpisi in javni 
pozivi za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strate-
ških načrtov in letnih programov dela, javnih razpisov za oddajo 
javne kulturne infrastrukture ter upravnih odločb. 

ZUJIK v 14. členu govori o smiselni uporabi zakona in dolo-
ča: »Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka 
lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo do-
ločbe tega zakona v zvezi z nacionalnim programom.«

Letni izvedbeni program kulture Občine Selnica ob Dravi je 
skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in 
proračunom občine za leto 2019 podlaga za razdelitev sredstev 
za kulturne programe društev. Javni interes za kulturo se udeja-
nja predvsem na podlagi javnega razpisa za financiranje javnih 
kulturnih programov za leto 2019 in letnih programov javnih za-
vodov in društev.

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja 
in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premič-
ne kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizu-
alnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih me-
dijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije 
in na drugih področjih kulture.

Županja je kot posvetovalno telo občine ustanovila Forum za 
kulturo, ki je namenjen vključevanju posameznikov in organiza-
cij v pripravo kratkoročnih in dolgoročnih programov in projek-
tov na področju razvoja in delovanja kulture v občini. 

Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni 
interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne 
infrastrukture – JZ Center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica 
ob Dravi, KD Gradišče na Kozjaku in Dom Lackovega odreda 
Sv. Duh na Ostrem Vrhu (investicije, vzdrževanje, kulturna de-
diščina).

Izvajalci letnega programa kulture so: JZ Center Arnold To-
vornik s knjižnico Selnica ob Dravi, Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti – Območna izpostava Ruše in kulturna društva regi-
strirana za izvajanje kulturnih dejavnosti.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2019 IZVAJALI V 
JAVNEM INTERESU

1. JAVNI ZAVOD

1.1. KNJIŽNIČARSKA DEJAVNOST 
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: 

primerna ponudba knjižničnega gradiva, informacije in storitve 
različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne kulture in 
s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabnikov in čla-
nov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične in pohištve-
ne opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do urejenih 
zbirk domoznanskega gradiva, informacijskih virov ter zagota-
vljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s poseb-
nimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena informiranju 
in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, 
bralne in funkcionalne pismenosti. Skratka: nenehno spodbuja 
vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter različne oblike 
pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati strokov-
nost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavno-
sti Mariborske knjižnice.

Mariborska knjižnica, Enota Selnica ob Dravi bo v letu 
2019 nadaljevala z načrtovanim delom v zvezi s širjenjem 
bralne kulture, popularizacijo knjižničnega gradiva in odpra-
vljanjem funkcionalne nepismenosti (delo z bralci, svetovanje 
in programi za mlade in odrasle bralce, delo z uporabniki s 
posebnimi potrebami, bibliopedagoško delo in informacijsko 
opismenjevanje s predšolskimi otroki in z osnovnošolci ter s 
srednješolci in študenti), spodbujanjem vseživljenjskega uče-
nja oziroma neformalnega izobraževanja, organiziranjem ur 
pravljic, organiziranjem Zimskih pravljičnih veselih počitnic 
in Poletnih Pravljičnih veselih počitnic, sodelovanje v Bralni 
znački za odrasle in Prežihovi bralni znački; Predšolska bralna 
značka v sodelovanju z vrtcem, predstavitev knjig za otroke in 
odrasle, organiziranjem tematskih literarnih večerov (štiri na 
leto, izbrane aktualne družbene in okoljske teme), delovanjem 
bralnega kluba ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega 
izobraževanja. Samostojno organiziranje razstav; v sodelova-
nju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter 
društvi in posamezniki bo pripravljala in izvajala prireditve in 
razstave ter razvijala raznovrstno dejavnost z namenom širjenja 
bralne kulture. 

V letu 2019 bo knjižnica določene dejavnosti usmerila tudi k 
širšemu informiranju o vsebinah, ki so vezane na bralno odpra-
vljanje bralnih težav. Vzpostavili in nadgradili bodo sodelovanje 
z institucijami, ki se v našem okolju ukvarjajo s proučevanjem in 
reševanjem bralnih zagat pri otrocih in mladostnikih ter usmer-
jajo starše k smernicam za pomoč pri branju. Prav tako ima knji-
žnica vedno bogatejše zbirke elektronskih knjig in podatkovnih 
zbirk ter e-časopisov, ki so uporabnikom na voljo tudi na daljavo, 
s tem je gradivo članom na razpolago tudi v času, ko je knjižnica 
zaprta.

V sodelovanju s SNG Maribor, Boršnikovim srečanjem in 
Lutkovnim gledališčem Maribor bo članom knjižnice v letu 2019 
omogočen 10 % popust na vse predstave Drame, 50 % popust 
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na izbrane predstave enkrat mesečno, 10 % popust na predstave 
Borštnikovega srečanja, 50 % popust na vse lutkovne predstave 
za otroke in odrasle ter občasne druge ugodnosti v sodelujočih 
kulturnih zavodih.

Novost v letu 2016 je bila ustanovitev bralnega kluba, ki je 
z mentorico in člani dosegel že preko deset rednih obiskovalcev 
in rednih bralcev določene literature. Člani se sestajajo enkrat 
mesečno in si izmenjajo vtise o prebrani literaturi.

V proračunu občine so zagotovljena denarna sredstva za de-
lovanje knjižnice v skupni višini 41.450,00 EUR.

1.2. CENTER ARNOLD TOVORNIK SELNICA OB 
DRAVI

V Občini Selnica ob Dravi beležimo porast kulturnih priredi-
tev, kakovost organizatorjev in izvajalcev, pa tudi vse večji od-
ziv publike in kritične javnosti. V letu 2019 bo zavod dosegel 
še boljše povezovanje organizatorjev prireditev in akterjev kul-
turnih dejavnosti na lokalni in regijski ravni. Več pozornosti bo 
potrebno nameniti skrbi za dostopnost kulturnih dobrin ranljivim 
skupinam prebivalstva. 

V mesecu marcu 2019 bodo zaživeli Dnevi Arnolda Tovor-
nika, katerih vizija je vzpostaviti ekonomsko samostojen projekt 
letnega pregleda dogajanja v gledališkem svetu, poznan pod ime-
nom monodrama ali monokomedija. V Centru Arnold Tovornik 
bo zaživela razstaviščna dejavnost z nadgradnjo mednarodne 
likovne kolonije in/ali razstave. Izoblikovale se bodo vsebine 
mladinskega dela in medgeneracijskega sodelovanja, ki omo-
gočata razvoj prostovoljstva mladih in drugih oblik aktivnega 
državljanstva, tudi podjetništva, mobilnosti in drugih aktualnih 
vsebin za mlade. Tekom leta se bodo organizirala strokovna sre-
čanja in posveti, razstave in ustvarjalne delavnice ter kakovostne 
prireditve. 

Kot je navedeno, ima občina veliko kulturnih društev in te-
kom leta se izvajajo številne prireditve. Center bo v letu 2019 
pričel s prevzemanjem vloge koordinatorja kulturnih društev in 
prireditev v občini. 

2. LJUBITELJSKA KULTURA

2.1 Delovanje društev s področja kulture
Glavni cilj Občine Selnica ob Dravi na področju ljubiteljske 

kulturne dejavnosti je vzpodbujati čim bolj množično vključe-
vanje v kulturna društva in ustvariti pogoje za njihovo delova-
nje ter s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih društva izkazujejo pre-
ko svojih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejav-
nosti in najbolj množične ljubiteljske dejavnosti na območju 
občine.

Na področju razvoja kulturnega udejstvovanja je potrebno 
nadaljevati in nadgrajevati strokovno svetovanje in delo z dru-
štvi, zagotavljati pogoje za delovanje ljubiteljske kulture z zago-
tavljanjem prostorov in opreme za delovanje ljubiteljskih kultur-
nih društev, pospešiti sodelovanje ljubiteljskih društev, predvsem 
pa spodbujanje delovanja društev, ki prinašajo v okolje nove 
kulturne zvrsti. Posebno skrb je potrebno nameniti vključevanju 
otrok in mladine.

Spodbuditi je potrebno sodelovanje med društvi in koordini-
rati izvedbo prireditev tako, da se le-te ne prekrivajo. Prav tako 

je potrebno kulturne dogodke razširiti v vse predele občine in k 
sodelovanju povabiti tudi Vaške odbore in krajane izven centra 
občine. Lokalna društva se vključuje v čim več prireditev, ki jih 
organizira občina. 

V interesu občine je izvajanje medobčinskih povezovanj ter 
povezovanj z zamejskimi občinami.;

Občina Selnica ob Dravi bo v letu 2019 predvidoma sofinan-
cirala naslednje ljubiteljske kulturne dejavnosti kulturnih dru-
štev: vokalno dejavnost, instrumentalno dejavnost, gledališko 
dejavnost, likovno in fotografsko dejavnost, ohranjanje tradici-
onalnih običajev in izročil, kot so pustovanje, martinovanje, ko-
ledovanje, razstave domače obrti in ročnih del, ljudsko petje in 
godenje.

Sredstva se društvom razdelijo v skladu z javnim razpisom po 
sprejemu proračuna ter v skladu s pravilnikom o sofinanciranju 
dejavnosti kulturnih društev, v katerem je opredeljen postopek, 
upravičenci, merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih dru-
štev.

Občina bo v proračunu za leto 2019 namenila denarna sred-
stva na postavki Delovanje kulturnih društev v višini 24.000,00 
EUR.

2.2 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - 
Območna enota Ruše

Javni sklad je državna institucija in osrednja organizacija 
slovenske ljubiteljske kulture, financirana s strani države, ki z 
mrežo izpostav in zvezo kulturnih društev po celotni državi nudi 
strokovno in organizacijsko pomoč.

S skladom je bila vzpostavljena pomembna kulturna mreža, 
ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo 
in mednarodni prostor. Večina programov in projektov različnih 
zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim kulturnim de-
javnostim.

Sklad ima območne izpostave in med njimi je tudi Območna 
izpostava Ruše, ki pokriva Občino Ruše, Lovrenc na Pohorju in 
Selnico ob Dravi.

Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ruše 
in Občina Selnica ob Dravi urejata medsebojne pravice in obve-
znosti z letno pogodbo o sofinanciranju izvajanja nacionalnega 
kulturnega programa s področja ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti v letu 2019. Občina bo v letu 2019 zagotovila denarna sred-
stva v višini 5.000,00 EUR za izvedbo planiranih projektov in 
udeležbo na državnih izobraževanjih iz vseh področij delovanja 
ljubiteljskih kulturnih društev občine. S tem se omogoči sodelo-
vanje kulturnih skupin na srečanjih in prireditvah ter vzpodbuja 
izobraževanje mentorjev.

3. VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE IN 
OPREME NA PODROČJU KULTURE

 V letu 2019 bo Občina Selnica ob Dravi opravila najnuj-
nejša vzdrževalna dela v JZ Center Arnolda Tovornika s knji-
žnico Selnica ob Dravi, objektu Kulturnega doma Gradišče na 
Kozjaku in Doma Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem Vrhu. 

Na postavki investicijsko vzdrževanje kulturne infrastrukture 
je za leto 2019 zagotovljenih 10.000,00 EUR za namen obnove 
sanitarij v Domu krajanov na Gradišču na Kozjaku in ureditev 
odrskih zaves v Domu Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem 
vrhu ter ureditev pokopališča. 
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4. FINANČA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA 
KULTURE V LETU 2019

PODROČJE IZVAJALEC / 
PRORAČUNSKA POSTAVKA

 (EUR)

MARIBORSKA KNJIŽNICA 41.450,00

• Knjižnična dejavnost
• Obratovalni stroški 
• Funkcionalni stroški
• Sredstva za plače in druge izdatke
• Sredstva za prispevke 

 35.000,00
2.700,00

720,00
2.690,00

340,00

JZ CENTER ARNOLD TOVORNIK 
SELNICA OB DRAVI

193.600,00

• Sredstva za plače in druge izdatke zaposle-
nih

• Sredstva za prispevke
• Obratovalni stroški
• Funkcionalni stroški 
• Programske vsebine

80.000,00
12.600,00
30.000,00
48.000,00
21.000,00

LJUBITELJSKA KULTURA 29.000,00

Delovanje društev s področja kulture 24.000,00

Dejavnost javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Območne enote Ruše

5.000,00

NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA 12.800,00

Vzdrževanje javne infrastrukture na področju 
kulture

2.800,00

Investicijsko vzdrževanje kulturne infrastrukture 10.000,00

SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO 276.850,00

Številka: 610-1/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o športu ( Ura-
dni list RS, štev.: 29/2017 in 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta 
občine Selnica ob Dravi (MUV št. 35/2017) je Občinski svet Ob-
čine Selnica ob Dravi na svoji 4. redni seji dne, 14. marca 2019, 
sprejel

L E T N I  P R O G R A M
športa občine Selnica ob Dravi v letu 2019

 
S tem aktom se določi Letni program športa v Občini Selnica 

ob Dravi za leto 2019, ki opredeljuje postavke, ki se sofinancirajo 
iz občinskega proračuna, njihovo vsebino ter višino sredstev v 

proračunu.
Letni program športa omogoča, da bo Občina Selnica ob Dra-

vi v letu 2019 zagotovila zainteresirani javnosti primeren stan-
dard in pogoje za izvajanje različnih športnih programov.

Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kultu-
re, ki dopolnjuje življenje posameznika - občana. S športom se 
ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. Z njim se lah-
ko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo v 
društvih, klubih ali drugih športnih organizacijah.

V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdo-
bij življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine, 
zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacio-
nalnem programu športa kot tudi v letnem programu športa ob-
čine. Zato občina sofinancira programe predšolskega in šolskega 
športa, športno vzgojo mladine in študentov in športno vzgojo 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 
Šport je zelo pomemben tudi za starejše občane, saj jim omogoča 
aktivnosti in izboljšuje socialno vključenost. Zaradi vse večjega 
števila starejših občanov, bo občina v letu 2019 pričela tudi s 
pripravo programov za športne aktivnosti starejših ljudi. 

Občina za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavlja 
finančna sredstva v občinskem proračunu za leto 2019 na postav-
ki Delovanje športnih društev v višini 36.000,00 EUR. 

Razdelitev sredstev poteka na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v občini ter meril in kriterijev, 
ki jih morajo izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti.

Cilji letnega progama športa so predvsem povečati množič-
nost v vseh pojavnih oblikah športa. Kazalci s katerimi se bo me-
rilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje 
števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah. 

I. OBJEKTI IN POVRŠINE NAMENJENE ŠPORTNO 
REKREATIVNIM DEJAVNOSTIM 

V Občini Selnica ob Dravi trenutno razpolagamo samo z 
enim športnim objektom t. j. telovadnica OŠ Selnica ob Dravi, 
ki je v občinski lasti. Nekatere rekreativne dejavnosti se odvija-
jo tudi v prostorih KITC Selnica ob Dravi. Objekti se delijo na 
zaprte in odprte vadbene površine. Med zaprte vadbene površine 
spada telovadnica OŠ Selnica ob Dravi in prostori KITC Selnica 
ob Dravi; Športni center Možič in Tenis klub Spin, ki sta v za-
sebni lasti. Med odprte vadbene površine sodijo igrišče ob OŠ 
Selnica ob Dravi, igrišče na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, igrišče na 
Fali, igrišče na Gradišču na Kozjaku, ki so v lasti občine ter igri-
šče v Dobravi v Bistrici, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov; nadalje sodijo v večje športno rekreativne površine 
še pohodno rekreacijske in kolesarske poti, kot so: Jabolčna pot, 
Učna pot na Janževo goro, Lovska učna pot, Aljaževa pot, Pot 
na Žavcarjev vrh, Krožna kolesarska pot na Sv. Duh na Ostrem 
vrhu, Lisičja pot na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, Binkoštna pot – 
pot po Šturmovi grabi, pot proti Johanesu in Dravska kolesarska 
pot. V razviti družbi je rekreativni šport ena najcenejših in naj-
bolj cenjenih oblik preventivnega zdravljenja in vodi k boljšemu 
počutju na vseh ravneh življenja; telesni in duševni ravni.

II. ŠPORTNIKI IN ŠPORTNI DELAVCI V ŠPORTNIH 
DRUŠTVIH

V letu 2019 bo v Občini Selnica ob Dravi na področju športa 
in rekreacije delovalo predvidoma 13 športnih društev. V dru-
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štvih bo na področju športnih programov delovalo več kot 10 
strokovnih delavcev. 

III. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Na podlagi določil Zakona o športu smo v Občini Selnica ob 

Dravi izoblikovali naslednjo strategijo izvajanja športa na lokalni 
ravni:
- posebno pozornost bomo posvetili programom športne 

vzgoje otrok in mladine in sicer v različnih rekreativnih 
programih, ki jih izvajajo športna društva. (sodelovanje v 
programu Veter v laseh in drugi športni programi za otroke 
in mladino). Glavni namen je spodbujati množično vklju-
čevanje otrok in mladine v športne aktivnosti, kakovostne-
mu preživljanju prostega časa in preventivno delovanje 
v smislu preprečevanja deviantnih pojavov; spodbuja se 
predvsem množičnost vključevanja v programe športa tudi 
s sodelovanjem med osnovno šolo in športnimi društvi;

- organiziranje Tedna športa v sklopu predvidenih dopolni-
tev Zakona o športu na tako na lokalni kot nacionalni ravni. 
V tednu športa se bodo izvedle aktivnosti, ki bodo name-
njene vsem skupinam prebivalstva. Brezplačno bo vključe-
vanje otrok v športne aktivnosti, ki jih organizira lokalna 
skupnost v sodelovanju z državo;

- otrokom v okviru interesnih športnih dejavnosti omogočiti 
udeležbo v programih športnih društev (Zlati sonček, Nau-
čimo se plavati, Ciciban planinec, šolska športna tekmova-
nja in drugi programi);

- v sodelovanju z OŠ omogočili učencem kar največjo po-
nudbo športnih dejavnosti in redne predstavitve različnih 
športov;

- sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine 
v tistih društvih, ki jih usmerjajo v kakovostni in vrhunski 
šport;

- Občina Selnica ob Dravi na podlagi doseženih rezultatov, 
razvitosti in pogojev za prednostne športne panoge določa 
odbojko, karate, mali nogomet in tek;

- zaradi povečanja ozaveščenosti o pomenu športa in rekrea-
cije za zdravje bomo vzpodbujali aktivno vključevanje šir-
šega kroga občanov v programe rekreacije in športa srednje 
in starejše generacije;

- omogoči vsem športnim društvom razvijanje kakovosti in 
vrhunskega športa,

- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno 
okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse 
skupine prebivalstva, njihovega druženja in preživljanja 
prostega časa (igrišča, parki, naravne poti…);

- s posamezniki in organizacijami aktivno delovali v Forumu 
za šport, preko katerega se bodo pripravljali kratkoročni in 
dolgoročni programi razvoja športa v občini.

IV. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2019 IZVAJALI V 
JAVNEM INTERESU

1. DRUGI PROGRAMI – PREDŠOLSKI IN ŠOLSKI 
ŠPORT

V letu 2019 se iz proračuna Občine Selnica ob Dravi nameni-
jo denarna sredstva v višini 1.000,00 EUR.

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
V okviru interesne športne vzgoje predšolskih otrok se na 

ravni občine izvajajo naslednji programi:
− Zlati sonček, 
− Naučimo se plavati,
− Ciciban planinec, 
− športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in 

drugi izvajalci.
Iz proračuna občine se sofinancira: propagandno gradivo, 

knjižice in priznanja za programe „Zlati sonček“, „Naučimo se 
plavati“, „Ciciban planinec“.

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6 do 15 let)
V okviru športne vzgoje šoloobveznih otrok se na ravni obči-

ne izvajajo naslednji programi:
− Zlati sonček, 
− Krpan,
− Naučimo se plavati (učenci 3 razreda OŠ),
− in drugi 80-urni programi oziroma 60-urni programi, ki jih 

organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Iz proračuna občine se sofinancira: propagandno gradivo, 

strokovni kader, organizacije in izpeljava medobčinskih šolskih 
prvenstev po kriterijih pravilnika.

Pri navedenih programih gre za sistematično povezova-
nje med Športno rekreativnim društvom Zvezdica Maribor in 
Osnovno šolo Selnica ob Dravi ter vrtcem, ki izvajajo programe. 
V to kategorijo spadajo tudi šolska športna tekmovanja. Šport v 
šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učen-
cev, predšolskih otrok, staršev in športnih društev. Šolska športna 
tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim 
športom. 

V okviru programa Veter v laseh, ki ga organizira in sofinan-
cira Športna unija Slovenije bo v naši občini organiziran tek po 
Jabolčni poti ob občinskem prazniku in prazniku jabolk za pred-
šolske otroke in za šolske otroke po triadah. Sodelovalo bo pred-
vidoma 50 predšolskih in šolskih otrok.

V sodelovanju z OŠ se učencem omogoči, da se redno se-
znanjajo z različnimi oblikami športa na način, da se različnim 
posameznikom in skupinam omogoči predstavitve športnih ak-
tivnosti. Iščejo se tudi možnosti in načini, kako kar največ otrok 
vključiti v športne aktivnosti.

2. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
V letu 2019 se iz proračuna Občine Selnica ob Dravi nameni-

jo denarna sredstva v višini 36.000,00 EUR.

2.1. Športna vzgoja mladine in študentov – športna 
rekreacija

Interesna športna vzgoja mladine in študentov je dejavnost 
mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe. Vklju-
čevanje te populacije v športne dejavnosti je zelo pomembno z 
vidika preprečevanja zdravju škodljivih navad (kajenje, alkoholi-
zem, narkonamija in druga deviantna dejanja) ter odpravljanju in 
zmanjševanju negativnih vplivov sodobnega življenja. Mladina 
in študenti imajo možnost vključitve v rekreativne športne de-
javnosti, ki se izvajajo v občini. Iz proračuna občine se sofinan-
cirajo športno rekreativne dejavnosti društev. 
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2.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport 

Program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport zajema načrtno vzgojo mladih špor-
tnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov tako 
ekipno kot posamezno. Na ravni občine se bodo sofinancirali raz-
lični programi za cicibane in cicibanke, mlajše dečke in deklice, 
starejše dečke in deklice, mlajše mladince in mladinke, starejše 
mladince in mladinke ter kadete in kadetinje.

2.3. Kakovostni in vrhunski šport – člani 
Športnim društvom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sis-

temu, bo občina tudi v letu 2019 omogočila brezplačno uporabo 
telovadnice v OŠ Selnica ob Dravi, drugim, ki te možnosti nima-
jo, pa sofinancirala najem telovadnih površin v drugih občinah.

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 
članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokov-
nih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v pro-
grame vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne 
zadovoljuje ter so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni 
skupnosti. Društva, ki kandidirajo za sredstva, morajo imeti za-
gotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske 
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti. S svojimi 
tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih 
sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov in izpolnjujejo 
Kriterije za kategoriziranje športnikov v posameznih športnih pa-
nogah Olimpijskega komiteja Slovenije po zadnjem aktualnem 
seznamu športnih panog.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo 
status športnika državnega, mednarodnega, svetovnega in per-
spektivnega razreda. Vrhunski šport je prav tako priprava in tek-
movanje športnikov in športnic ekipnih športov, ki nastopajo v 
drugi ali prvi državni ligi. V te programe so vključeni športniki 
in športnice ter ekipe, ki izpolnjujejo Kriterije za kategoriziranje 
športnikov v posameznih športnih panogah Olimpijskega komi-
teja Slovenije po zadnjem aktualnem seznamu športnih panog.

Dodatne pogoje za uvrstitev v kakovostni in vrhunski šport 
opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini 
Selnica ob Dravi in Merila in kriteriji za razdelitev proračunskih 
sredstev za programe športa v Občini Selnica ob Dravi.

2.4. Športna rekreacija odraslih in starejših
Program športne rekreacije odraslih in starejših je usmerjen 

v ohranjanje in izboljšanje celotnega zdravstvenega statusa lju-
di, zmanjšanju negativnih posledic današnjega načina življenja 
in dela, preprečevanje upadanja splošne vitalnosti posameznika 
ter pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike te športne de-
javnosti. V Občini Selnica ob Dravi se bodo predvidoma sofi-
nancirale številne rekreativne dejavnosti za odrasle in starejše, v 
skladu s pravilnikom, ki opredeljuje sofinanciranje.

2.5 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov 

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokov-
nih kadrov se zagotavlja v sklopu postavke Delovanje športnih 
društev. Društvo za vsakega vaditelja, ki je opravil licenco za 
treniranje v svoji panogi v letu, ki se točkuje, prejme določena 
denarna sredstva.

V. UREDITEV IGRIŠČ
V letu 2019 bo občina namenila v proračunu sredstva v vi-

šini 30.000,00 EUR za dokončno ureditev igrišča v Gradišču na 
Kozjaku. 

VI. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA 
ŠPORTA V LETU 2019

PODROČJE IZVAJALEC PRORAČUNSKA 
SREDSTVA (EUR)

Drugi programi – predšolski 
in šolski šport

1.000,00

Delovanje športnih zvez in 
društev

36.000,00

Ureditev igrišč 30.000,00

SKUPAJ SREDSTVA ZA 
ŠPORT

67.000,00

Številka: 671-1/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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Na podlagi 14. In 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (ZSRT-1) (Ur. l. RS, št. 13/18), Pravilnika o postopkih 
dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz 
proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2007), 4. člena 
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na 
področju turizma v Občini Selnica ob Dravi (MUV št. 12/2014) 
in Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 je 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 4. seji dne, 14. 
marca 2019, sprejel 

L E T N I  P R O G R A M
turizma občine Selnica ob Dravi za leto 2019

1. UVOD
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev na podro-

čju turizma v Občini Selnica ob Dravi se določa Letni program 
turizma (v nadaljevanju: LPT) na lokalni ravni. Za leto 2019 
opredeljuje programe turizma, ki se sofinancirajo iz občinskega 
proračuna Občine Selnica ob Dravi, obseg ter namen sredstev, 
določenih v občinskem proračunu za leto 2019, namenjenih po-
dročju razvoja turizma. 

2. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO ZA 
SOFINANCIRANJE IZVAJANJA POSAMEZNE 

DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV PRORAČUNA V LETU 2019
Občina Selnica ob Dravi je zagotovila projektom razvoja 

turizma v proračunu za leto 2019 28.400,00 EUR. Sredstva za  
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izvajanje LPT so v proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 
2019 zagotovljena po proračunskih postavkah v okviru: 
- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, podpro-

grama 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostin-
stva, v višini 28.400,00 EUR.

Razdelitev sredstev za turizem po dejavnostih in višini:
Vrste odhodkov Proračunska 

postavka
Plan 2019 

v EUR

Pohodne in kolesarske poti 04. 3. 1. 04 10.000,00

Sofinanciranje promocijskih 
aktivnosti programov društev, 
turističnih društev in aktivov 
kmečkih žena

04. 3. 1. 05 10.000,00

Projekti s področja turizma 04. 3. 1. 06 5.000,00

Dravska kolesarska pot 04. 3. 1. 09 3.400,00 

Skupaj 28.400,00

Županja je kot posvetovalno telo občine ustanovila Forum za 
turizem, ki je namenjen vključevanju posameznikov in organiza-
cij v pripravo kratkoročnih in dolgoročnih programov in projek-
tov na področju razvoja in delovanja turizma v občini. 

3. VSEBINE, KI SE SOFINANCIRAJO PO 
DEJAVNOSTIH

Pohodne in kolesarske poti
Občina Selnica ob Dravi v letu 2019 namenja sredstva na tej 

postavki za ureditev dokumentacije obstoječega stanja v katastru 
in pripravo strokovnih dokumentov ter podlag, ki bodo osnova za 
nadaljnjo širitev poti in označevanje obstoječih. Sredstva v višini 
10.000,00 EUR se bodo namenila predvsem za izdelavo celo-
tnega katastra poti v občini, idejno dokumentacijo za nadaljnjo 
širitev, izhodišča za sistem označevanja poti in pripravo podlag 
za možnost kandidiranja na različnih razpisih. 

Sofinanciranje promocijskih aktivnosti programov dru-
štev, turističnih društev in aktivov kmečkih žena:

1. Spodbujanje izobraževanja kadrov, podpora programom za 
krepitev trajnostnega turističnega razvoja z organizacijo raznih 
delavnic, tečajev, predavanj, razstav, strokovnih ekskurzij, ogledi 
dobrih praks, predstavitve doma in v tujini s ciljem spodbujanja 
turističnih društev, da izpolnjujejo smernice razvoja.

2. Aktivnosti za ohranjanje kulinarične, kulturne, tehnič-
ne in naravne dediščine - izvajanje programa obsega: ustvar-
janje turistične kulture med domačim prebivalstvom ter spodbu-
janje k ohranjevanju kulinarične, kulturne, tehnične in naravne 
dediščine ter vključevanje le-teh v turistično ponudbo.

3. Aktivnosti na področju urejanja in varstva okolja - iz-
vajanje programa obsega: ozaveščanje prebivalstva za prepre-
čevanje onesnaževanja, npr.: akcija ozaveščanja s poudarkom 
preprečevanja divjih odlagališč, spodbujanje k ohranjanju čiste-
ga okolja, kot npr. vzdrževanje,urejanje kolesarsko-pohodne poti 
k Dravi ob hladilnici Kmetijske zadruge, vzdrževanje klopi za 
sprehajalce, urejanje učnih poti, vzdrževanje turistične usmerje-
valne signalizacije ter drugih akcij. 

4. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri 
pospeševanju turizma - izvajanje programa obsega: vzposta-
vitev spodbudnega okolja za učinkovitejši in uspešnejši razvoj 
lokalnega turizma z organizacijo in izvedbo raznih akcij, prire-

ditev kot npr.: »cvetličnih sejmov«, akcija za »najbolj urejeno 
dvorišče«, »naj balkon«, »najboljša gostinska ponudba«.

5. Organiziranje, sodelovanje in izvedba turističnih pri-
reditev lokalnega in širšega pomena - izvajanje programa 
obsega: organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih 
prireditev lokalnega in širšega pomena. Društvo pridobi točke za 
prejete nagrade, priznanja in dosežke. 

6. Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti ter 
drugih aktivnosti za prepoznavnost - izvajanje programa 
obsega: sprejemanje, vodenje in informiranje turistov in drugih 
obiskovalcev, sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami 
iz drugih krajev Slovenije in tujine, predstavitve na sejmih in raz-
stavah doma in v tujini, predstavitev naše občine potencialnim 
turistom s svojimi izdelki in storitvami, javno nastopanje v medi-
jih, promoviranje lokalnih turističnih znamenitosti in turističnih 
prireditev ter dogodkov z izdajo prospektov, razglednic, brošur, 
zloženk, CD-jev, promocija na facebook, twiter, youtube. 

7. Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine v de-
lovanju na področju turizma - izvajanje programa obsega: 
aktivnosti za ozaveščanje otrok in mladine na področju turizma, 
ohranjanje kulturne in naravne dediščine, vključevanje mladih v 
čistilne akcije, akcije urejanje okolja, organizacija raznih delav-
nic, razstav in ogledi dobrih praks. 

8. Sofinanciranje redne dejavnosti društva - izvajanje 
programa obsega: za sofinanciranje redne dejavnosti društvo 
pridobi točke glede na število članov. S tem ukrepom se podpira 
tehnično delovanje in pokrivanje materialnih stroškov za redno 
delovanje. Kot član društva se šteje oseba, ki je pristopila v skla-
du z določili Zakona o društvih in je v preteklem koledarskem 
letu izpolnila vse članske obveznosti. Točke za člane, društvo 
pridobi v primeru, če k razpisni dokumentaciji priloži seznam 
članov.

Navedeni programi se bodo v skupni višini 10.000,00 EUR 
sofinancirali z javnim razpisom za izvedene aktivnosti v prete-
klem letu. Vrednotenje programov bo v skladu z opredeljenimi 
merili in kriteriji v Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti in pro-
gramom društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi 
(MUV št. 12/2014).

Projekti s področja turizma - izvajanje programa obsega: 
Sodelovanje z Zavodom za turizem Maribor v izvajanju pro-

jektov, ki povezujejo več okoliških občin v višini 370,00 EUR 
kot so npr.: vodnik za kolesarje in pohodnike, izobraževanja in 
seminarji za člane turističnih društev. Sodelovanje s Štajersko 
turistično zvezo Maribor je razpoznavno s posamičnimi pred-
stavitvami destinacijske brošure našega kraja na različnih sej-
mih po Sloveniji, v sodelovanju in aktivnostih pri svetovanju in 
koordinaciji turističnih društev na območju Štajerske, izvajanje 
programov TZS v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, li-
kovni natečaji za malčke, tekmovanja učencev v kuhanju ….Fi-
nanciranje je vezano na pogodbo v znesku 430,00 EUR. V okviru 
Hortikulturnega društva Maribor se sofinancira prireditev Zlata 
vrtnica s podelitvijo priznanj in pohval, različna predavanja in 
ogledi okrasnih vrtov vezano na pogodbo v višini 250,00 EUR. 
Za oživljanje vaških središč bomo namenili za projekt odprta 
dvorišča v Črešnjevcu ob Dravi sredstva v višini 400,00 EUR, za 
projekt Žetev ter prikaz žetve na stari način bomo zagotovili do 
500,00 EUR, zagotovili bomo sofinancerska sredstva za izdelavo 
in izdajo knjižice Zgodovina sadjarstva v občini Selnica ob Dra-
vi, zagotovili bomo sredstva za zasaditve dreves in grmovnic po 
občini ter novoletno postavitev in okrasitev jelke. Dodatno bomo 
pristopili k pripravi promocijske zgibanke, s katero se bodo  
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lahko lokalni ponudniki storitev in izdelkov predstavili širši 
javnosti. K aktivnostim na področju večje prepoznavnosti kraja 
bomo povabili tudi osnovno šolo in skupaj z učenci in učitelji 
pripravili nabor idej in projektov.

Dravska kolesarska pot – izvajanje programa obsega: 
V letu 2019 nadaljujemo z aktivnostmi urejanja Dravske ko-

lesarske poti. Na podlagi dogovora se je za izgradnjo kolesarske 
poti zavezalo 18 občin med Dravogradom in Središčem ob Dravi. 
Delež naše občine je v tem letu predviden v višini 3.400,00 EUR. 

4. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Letni program turizma začne veljati naslednji dan po sprejetju 

na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo Javnega razpisa 
in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov 
na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi v letu 2019. Letni 
program se objavi na spletni strani Občine Selnica ob Dravi, na 
krajevno običajen način in v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 322 – 2/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r
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