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Na podlagi 29. člena Zakon 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 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta občine Kungo-
ta (MUV, št. 8/18), je Občinski svet Občine Kungota na 4. seji, 
dne 27. marca 2019 sprejel

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

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kungota za leto 2019 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvoj-

nih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:

Skupina / podskupina kontov v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

Proračun 
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74) 5.323.116

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.862.607

70 DAVČNI PRIHODKI 3.418.597

700 Davki na dohodek in dobiček 2.982.252

703 Davki na premoženje 325.345

704 Domači davki na blago in storitve 111.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 444.010

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

264.910

711 Takse in pristojbine 5.000

712 Globe in druge denarne kazni 4.100

714 Drugi nedavčni prihodki 170.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 200.000

Skupina / podskupina kontov v EUR

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

200.000

73 PREJETE DONACIJE 5.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.255.509

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij

 1.243.509

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev EU

12.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.311.435

40 TEKOČI ODHODKI 1.646.647

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 359.340

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 55.335

402 Izdatki za blago in storitve 1.143.972

403 Plačila domačih obresti 32.000

409 Rezerve 56.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.623.020

410 Subvencije 47.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.124.900

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

57.680

413 Drugi tekoči domači transferi 393.440

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.041.768

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.041.768

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

11.681

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (50) 137.327

50 ZADOLŽEVANJE 137.327

500 Domače zadolževanje 137.327

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 194.000

55 ODPLAČILA DOLGA 194.000

550 Odplačila domačega dolga 194.000

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

-44.992
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Skupina / podskupina kontov v EUR

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -56.673

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

-11.681

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31.12. PRETEKLEGA LETA 

45.000

Splošni in posebni del občinskega proračuna, načrt razvojnih 
programov, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kun-
gota v letu 2019, kadrovski načrt, letni program športa in letni 
program vzdrževanja občinskih cest so priloga k temu odloku in 
se objavijo na spletnih straneh Občine Kungota.

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja občine Kun-
gota. Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi dru-
ge osebe. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

4. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

Županja odloča o prerazporeditvah pravic porabe v poseb-
nem delu proračuna:
- samostojno in brez omejitev v okviru istega podprograma,
- med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer 

skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprogra-
ma ne sme presegati 10 % podprograma in

- med glavnimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje 
ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme 
presegati 5 % glavnega programa.

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

Županja s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob 
koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o ve-
ljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

5. 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, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 in prevze-

manje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunal-
nih 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.

6. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 
20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za-
ključek 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.

7. člen 
(proračunska rezerva)

Sredstva iz proračunske rezerve se uporabljajo za financira-
nje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih 
financah.

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 
1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna. V sredstva prora-
čunske rezerve v letu 2019 izločamo sredstva v višini 35.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča županja in o 
uporabi poroča občinskemu svetu.

8. člen 
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska 
rezervacija, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje na-
menov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvi-
denih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije 
se v letu 2019 določijo v višini 21.000 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
županja in o uporabi poroča občinskemu svetu.

II. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE

9. člen 
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko županja dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen 
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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11. člen 
(zadolževanje občine)

Občina Kungota se bo v letu 2019 dolgoročno zadolžila v 
znesku 137.327 EUR.

12. člen 
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-5/2018-3 Županja Občine Kungota
Datum: 27. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

92

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Kungota (MUV, 
št. 8/18), je Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji dne  
27. marca 2019 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Kungota

1. člen 
(vsebina odloka)

Ta odlok določa višino in način plačevanja stroškov lo-
kacijske preveritve, ki jih Občina Kungota zaračuna po-
budniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Obči-
na Kungota sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo 
v postopku lokacijske preveritve, na podlagi pobude inve-
stitorja gradnje na posamični poselitvi, ki želi odstopiti od 
prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne pro-
storske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika za-
časne rabe prostora, ter način plačila stroškov lokacijske  
preveritve.

2. člen 
(višina stroškov)

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

poselitvi 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbe-

nih pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte 
2.000,00 EUR, za enostavne in nezahtevne objekte  
1.000,00 EUR,

– za omogočanje začasne rabe prostora 1.800,00 EUR.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlaga-

telj oziroma pobudnik za izvedbo postopka lokacij-
ske preveritve, razen če je pobudnik občina Kungota  
sama.

3. člen 
(način plačila stroškov)

(1) Vlagatelj oziroma pobudnik poda vlogo za izvedbo po-
stopka lokacijske preveritve in priloži elaborat lokacijske 
preveritve (v nadaljevanju: elaborat). Občina preveri ustre-
znost pobude in skladnost elaborata z določili Zakona o 
urejanju prostora.

(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preve-
ritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o določitvi 
stroškov.

(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elabo-
rata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

(4) V kolikor so za lokacijsko preveritev potrebne dodatne 
strokovne podlage oziroma študije, jih mora zagotoviti po-
budnik.

4. člen 
(začetek veljavnosti)

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

Številka: 007-01/2019 Županja Občine Kungota
Datum: 27. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

93

Občinski svet Občine Kungota je na podlagi določil Zakona o 
urejanju prostora (Ur. list RS 61/17) in 30. člena Statuta Občine 
Kungota (MUV 8/18), na svoji 4. redni seji dne 27. marca 2019, 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za  

Gradiško III v občini Kungota

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlo-

ka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja 
za Gradiško III (Ur. list RS, št. 74/06 in MUV št. 2/13, št. 8/2014- 
obv. razlaga, 17/17 in 7/18), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 18055.

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve odloka obsegajo dve območji 

in se nanašajo na spremembo prostorske ureditve v osre-
dnjem delu (na območju med cestama A in B) na zemljiščih 
s parcelnimi številkami 457/6, 457/7, 457/40 – del, 457/44 
– del, 460/5 in 460/6, vse k.o. (604) Gradiška in v sever-
nem delu (vzhodno od ceste B) na zemljiščih s parcelnimi 
številkami 353/1, 353/2, 394/1 in 394//2, vse k.o. Gradiška 
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(604). Na območju med cestama A in B se namesto štirih 
enostanovanjskih stavb in večnamenske stavbe načrtujejo 
tri večstanovanjske stavbe in manjša večnamenska stavba, 
skupaj ca. 55 stanovanj. Na območju vzhodno od ceste B 
se ureditve umaknejo iz priobalnega zemljišča. Odlok se 
dopolni tudi z zahtevami nosilcev urejanja prostora.

(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega od-
loka tudi grafični del, in sicer karta Izsek iz občinskega lo-
kacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško 
III (Ur. list RS, št. 74/06 in MUV št. 2/13, št. 8/2014- obv. 
razlaga, 17/17 in 7/18 ), karta 2 Načrt parcelacije, karta 3/1 
Ureditvena situacija, karta 3/2 Načrt s prikazom lokacijskih 
pogojev in usmeritev za projektiranje, karta 3/3 Karakteri-
stični prerezi, karta 3/4 Prometna ureditev in karta 3/5 Si-
tuacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja 
zvez in priloge, ki so na vpogled v prostorih Občine Kun-
gota.

3. člen
(1) V prvem odstavku 6. člena se v prvi alineji številka »78« 

nadomesti s številko »75«.
(2) V drugem odstavku se beseda »enostavnih« nadomesti z 

besedo »pomožnih«.

4. člen
(1) V 7. členu se v točki »Enostanovanjske stavbe v strmini« v 

prvem stavku številka »45« nadomesti s številko »42«.
(2) V prvi alineji se številka »24« nadomesti s številko »21«, 

besedna zveza »4 samostojno stoječe hiše« pa z besedno 
zvezo »1 samostojno stoječa hiša«.

(3) V točki »Enostanovanjske stavbe v ravnini« se v prvem 
stavku številka »33« nadomesti s številko »31« in številka« 
»13« s številko »12«.

5. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
»(večstanovanjske stavbe)
V centralnem delu območja se umestijo tri večstanovanjske 

stavbe.«

6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V centralnem delu, med cesto C1 in B se umesti večnamen-

ska stavba s centralnimi dejavnostmi v pritličju in stanovanji v 
nadstropjih. Namesto stanovanj se v nadstropja lahko umestijo 
tudi primerne dejavnosti.«

7. člen
(1) V tretjem odstavku 12. člena se besedna zveza »večstano-

vanjske stavbe« nadomesti z besedno zvezo »večstanovanj-
skih stavb in večnamenske stavbe«.

(2) Doda se nov drugi stavek, ki se glasi:
»Na površinah okoli večstanovanjskih stavb se lahko uredijo 

zasebni atriji.«

8. člen
(1) Naslov 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(pomožni objekti)«.
(2) V prvem stavku prvega odstavka se za besedo »naslednjih« 

doda besedilo »objektov kot«.
(3) V drugi alineji prvega odstavka se za besedo »ograj« doda 

besedna zveza »in opornih zidov«.
(4) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se na zemljišču s 
parcelnima številkama 460/5 in 460/6, obe k.o. (604) Gradiška 
pomožni objekt in oporni zid lahko gradita tudi kot bolj zahtevna 
objekta.«.

9. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»(oblikovanje večstanovanjskih stavb)«

(1) Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 3/2 »Načrt s pri-
kazom lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje«:
- gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne sme 

presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjena 
v notranjost;

- etažnost je maksimalno število etaž nad nivojem terena;
- otroško igrišče je površina na kateri se uredijo igrišča za 

igro manjših in večjih otrok.
(2) Oblikovanje stavb:

- gradbena površina: približno 38 m x 24 m oz. približno 
33 m x 21 m oz. približno 36 m x 19 m, velikost posame-
zne stavbe je razvidna iz grafičnega dela;

- maksimalna etažnost nad nivojem terena: P+2+TE (te-
rasna etaža), pri čemer je terasna etaža (TE) del stavbe, 
katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in nepo-
sredno pod ravno ali poševno streho z naklonom do 15%, 
bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 
70% bruto tlorisne površine zadnje etaže pod vencem 
stavbe;

- klet: v vkopani kletni etaži objekta A je podzemna gara-
ža, lega objekta A je razvidna iz grafičnih prilog;

- vsaj 20% gradbene parcele mora biti ozelenjene (neutrje-
na površina).

- v grafično opredeljenih morfoloških enotah je oblikova-
nje stavb enotno. Morfološke enote so razvidne iz karte 
3/2 »Načrt s prikazom lokacijskih pogojev in usmeritev 
za projektiranje«.

- fasade so v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih, do-
pustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen.

- streha je ravna, blaga enokapnica (naklon do 15%) ali 
dvokapnica v primeru stavb z manjšo etažnostjo od ma-
ksimalno dopustne.

- dostop do stavb se zagotovi s predvidenih obodnih cest, 
oziroma skupnih priključkov, ki so navezani na obodne 
ceste skladno z grafično prilogo.

10. člen
(1) V 17. členu se v alineji »Program« črta druga podalineja.
(2) V alineji »Etažnost se etažnost »K+P+2+M« nadomesti z 

etažnostjo »P+1+TE.
(3) V alineji »Tlorisni gabarit« se vse podalineje nadomestijo s 

podalinejo, ki se glasi:
»- gradbena površina: približno 22 m x 15 m.«
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(4) Alineja »Dostop in uvoz« se črta.
(5) Alineja »Vhod« se spremeni tako, da se glasi:

»- Glavni vhod v stavbo je s severne strani.«
(6) V alineji »Pročelje« se beseda »vzhodna« nadomesti z be-

sedo »severna«.

11. člen
(1) V 19. členu se v drugem odstavku doda nov četrti in peti 

stavek, ki se glasita:
»Na površinah se lahko uredijo tudi zasebni atriji, ki se ureja-

jo kot zasebni vrtovi. Za večstanovanjske stavbe se uredi skupno 
otroško igrišče.«.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Ob večnamenski stavbi se lahko uredi gostinska terasa.«.
(3) Dosedanji tretji odstavek postane nov četrti odstavek.

12. člen
V 20. členu se črta prvi odstavek. Drugi odstavek postane nov 

prvi odstavek.

13. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedna zveza »cesta C« na-

domesti z besedilom »cesta C1, cesta C2«.

14. člen
V 22. členu se na koncu tretjega stavka doda besedilo »in 

cesta C1«.

15. člen
(1) V prvem odstavku 23. člena se črka »C« nadomesti z bese-

dilom »C1, C2«.
(2) V drugem odstavku se besedilo »so cesta C in krajša odse-

ka cesta A in ceste B predvidene kot dvosmerne dvopasov-
ne ceste« nadomesti z besedilom »je krajši odsek ceste A 
predviden kot dvosmerna dvopasovna cesta«.

(3) V tretjem odstavku se besedilo »A1, A2, C, D in E ter preo-
stala odseka cest A in B« črta. V drugem stavku se na koncu 
doda besedilo, ki se glasi:

 », izjema je cesta C1, kjer hitrost ne sme presegati 10 
km/h«.

(4) V četrtem odstavku se črka »C« nadomesti z besedilom 
»C1, C2«.

(5) V devetem odstavku se črka »C« nadomesti z besedilom 
»C1, C2«.

16. člen
V 24. členu se v tretjem in petem stavku za besedno zvezo 

»ob večnamenski stavbi« doda besedilo »in večstanovanjskih 
stavbah«.

17. člen
V 27. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Komunalni vodi javne komunalne infrastrukture (elektrika, 

vodovod, padavinska in komunalna kanalizacija) prednostno po-

tekajo po načrtovanih javnih površinah. Jaški se prednostno ume-
ščajo na sredino prometnega pasu izven kolesnic vozil in morajo 
biti povozni do nosilnosti 40t. Druga gospodarska infrastruktura 
se načeloma načrtuje v bankinah izven povoznih površin. Pada-
vinska kanalizacija, ki odvaja padavinsko vodo s prometnih po-
vršin, se lahko združi z odvodnjavanjem stavb v bližnji vodotok 
tako, da se zmanjša število prečkanj lokalne ceste.«.

18. člen
V 28. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za oskrbo enostanovanjskih stavb ob cesti B se nadomesti 

obstoječi vodovodni cevovod PEHD DN 63 (med Gradiško 21 
in Gradiško 24c) z novim vodovodnim cevovodom DN 100 ter 
prestavi obstoječi vodovod, ki poteka severno od cest C1 in C2 v 
ali ob traso teh cest.«.

19. člen
(1) V 29. členu se v točki »Komunalne vode« na koncu prvega 

odstavka doda besedilo »ali male čistilne naprave«.
(2) V prvem stavku drugega odstavka se za besedno zvezo 

»nepretočne greznice« doda besedilo »in male čistilne na-
prave«. V drugem stavku se pred besedno zvezo »čistilno 
napravo« doda beseda »centralno«.

(3) V tretjem odstavku se na začetku stavka doda beseda »Cen-
tralna«.

(4) V točki »Padavinske vode« se črta drugi odstavek.

20. člen
V 30. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) Električne inštalacije v novih stavbah bodo morale iz-

polnjevati pogoje TN sistema. Stavbe morajo imeti izvedeno te-
meljno ozemljilo ter glavno izenačenje potencialov. Priključno 
merilne omarice se namestijo tako, da je omogočeno nemoteno 
odčitavanje števcev.«.

21. člen
V 34. členu se na koncu tretjega odstavka črta besedilo »ob 

obračališču nove ceste«.

22. člen
Doda se nov 40.a člen, ki se glasi:
(varstvo voda)

(1) Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja so:
- padavinske vode s streh in utrjenih površin;
- padavinske vode s parkirišč;
- odpadne vode iz podzemne garaže in
- komunalne odpadne vode.

(2) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej se omeji 
ali prepreči z naslednjimi ukrepi:
- vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zuna-

njo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo (drevesno 
zasaditvijo), morajo biti odmaknjeni od meje vodnega 
zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 5 m.

- komunalne odpadne vode iz stavb se do izgradnje javne 
kanalizacije zbirajo v nepretočnih individualnih grezni-
cah ali malih čistilnih napravah, po izgradnji javne
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kanalizacije in čistilne naprave se nepretočne greznice ali 
male čistilne naprave preuredijo v revizijske jaške in pri-
ključijo na javno kanalizacijo;

- vsi posegi na vodnem in priobalnem zemljišču morajo 
biti izvedeni tako, da ne vplivajo negativno na vodni re-
žim ali stanje voda;

- mostna odprtina premostitvenih objektov za prečkanje 
neimenovanega vodotoka do stavb ob cesti B mora biti v 
dokumentaciji za gradbeno dovoljenje določena na pod-
lagi hidrološko hidravličnega izračuna potrebne svetle 
odprtine mostu tako, da bo zagotovljeno prevajanje viso-
kih voda Q100 ob upoštevanju varnostne višine 0,5 m;

- padavinske vode iz območja (s streh, parkirišč, cest) se 
spelje v bližnji vodotok izven plazovitega in erozijsko 
ogroženega območja. V primeru odvodnje po erozijsko 
nestabilni ali plazovito ogroženi brežini se predvidi od-
vodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah;

- odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in 
strešin se uredi na način, da se v čim večji meri zmanj-
ša odtok padavinskih voda z urbanih površin, in sicer se 
predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrže-
valni bazeni, suhi zadrževalniki in podobno).

- padavinske vode s parkirišč in povoznih površin se odva-
ja preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in stan-
dardiziranih lovilcev olj v bližnje površinske odvodnike. 
Te površine morajo biti vodonepropustne. V primeru 
tlakovanja se pod povoznim materialom predvidi folija 
ali drug primeren vodonepropustni material, ki odpadno 
padavinsko vodo vodi v smeri proti lovilcu olj in usedal-
niku;

- način odvajanja padavinske odpadne vode na območju 
večstanovanjskih stavb in večnamenske stavbe mora 
izhajati iz analize odtočnih razmer, ki izhajajo iz načr-
tovanih pozidanih površin ob upoštevanju problematike 
povezane s poplavljanjem, ki je bila evidentirana na ob-
močju v preteklih letih. Analiza vsebuje hidravlični iz-
račun odtočnih razmer kot posledico povečanja prispev-
nih površin zaradi načrtovane pozidave in spremembe 
odtočnih koeficientov, pri čemer je treba vključiti vse 
novo predvidene pozidane površine za celotno območje. 
Upoštevati je treba odtočne količine padavinskih in za-
lednih odpadnih voda in preveriti pretočno sposobnost 
obstoječih odvodnikov/prepustov za te količine oziroma 
vpliv teh dodatnih količin na poplavno varnost dolvodno 
ter podati rešitve za zagotovitev ustreznega odvajanja pa-
davinskih odpadnih vod. Iz dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja mora biti razvidno mesto iztoka 
interne kanalizacije padavinskih in prečiščenih odpadnih 
voda;

- morebitni direktni izpusti padavinskih oziroma očiščenih 
komunalnih voda v vodotok morajo biti predvideni in 
izvedeni tako, da bo izpustna glava oblikovana pod na-
klonom brežine vodotoka in ne bo segala v njegov svetli 
profil. Opremljeni morajo biti s protipovratno zaklopko. 
Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno 
zavarovana pred vodno erozijo;

- pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevar-
ne spojine;

- v primeru gradnje kleti mora biti dno izkopa izvedeno 
nad srednjo gladino podzemne vode, kar mora biti ne-

dvoumno razvidno iz projektne dokumentacije. Pri iz-
vedbi posega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo;

- odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbišču se ne 
smejo izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skla-
du z določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

- vsa dela je treba izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in 
standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

- na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporter-
jev (hrušk);

- gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za do-
voz in odvoz z gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, 
da ne bi prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja 
goriva ali olja. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se 
izvaja izven gradbišča, v ustrezno opremljenih avtome-
haničnih delavnicah;

- prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih od-
padkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgra-
jen);

- v času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potreb-
ne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo 
zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv 
in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotovi-
ti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 
začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter 
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možno-
stjo izliva v tla in v vodotoke;

- v primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda, 
se za poseg v podzemno vodo, predhodno pred izdajo 
vodnega soglasja, pridobi dovoljenje za raziskavo pod-
zemnih voda (izvedba poskusne črpalne vrtine za dolo-
čitev izdatnosti vodonosnika-vrtine) ter na tej osnovi vo-
dno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje 
toplote. Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda kakor 
tudi dovoljenje za neposredno rabo vode (vodno dovolje-
nje) izda Direkcija RS za vode. Projektna dokumentacija 
za pridobitev vodnega soglasja mora biti usklajena s po-
goji pridobljenega vodnega dovoljenja;

- v primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa zemlja-voda 
(vertikalni kolektor - geo sonda) se za poseg v podzemno 
vodo, predhodno pred izdajo vodnega soglasja, pridobi 
dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba vrtine 
za namestitev geo sonde). Dovoljenje za raziskavo pod-
zemnih voda izda Direkcija RS za vode;

- pred gradnjo objektov na predmetnem območju mora biti 
zgrajena vsa tista predvidena javna gospodarska infra-
struktura, na katero se posamezna stavba mora priključiti;

- investitor mora po končanem projektiranju in pred gra-
dnjo objektov na obravnavanem območju pridobiti mne-
nje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.

23. člen
V 42. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vloga za pridobitev mnenja o vplivu gradnje na vodni re-

žim in stanje voda mora vsebovati projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in druge podatke o predvideni 
gradnji, ki smiselno vključujejo geološko poročilo s poudarkom 
na stabilnosti in erodibilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja 
tveganje za načrtovane posege in, ki lahko vključuje določitev 
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območja geoloških nevarnosti in nevarnosti pojava erozije v me-
rilu 1/25,000 ali natančnejšem merilu.«

24. člen
V 44. členu se doda nov drugi in tretji odstavek, ki se glasi:

»(2) Večstanovanjske stavbe: večstanovanjske stavbe se lahko 
nadomesti z enostanovanjskimi stavbami, ki se locirajo 
znotraj posebej opredeljene gradbene meje v primeru gra-
dnje enostanovanjskih stavb, ki je razvidna iz karte št. 3/2 
»Načrt s prikazom lokacijskih pogojev in usmeritev za pro-
jektiranje«. V tem primeru se za oblikovanje stavb uporabi-
jo določila 16. člena tega odloka.

(3) Gradbeno mejo objekta A je v izpostavljeni kletni etaži do-
pustno prestaviti za 4 m proti jugu na območje načrtovanih 
parkirišč ali pa parkirišča nadkriti in nad ploščo urediti po-
vršine atrija ali terase.«

(4) Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postane-
jo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

25. člen
V drugem odstavku 45. člena se za besedo »združevanje« 

doda besedilo »in razdruževanje«.

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 3505-03/2018 Županja Občine Kungota
Datum: 27. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.
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Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. 
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007- uradno 
prečiščeno besedilo, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 57/2012, 
39/16, 29/17 in 54/17), 38. in 39. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 
87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/2012) in 16. 
člena Statuta Občine Kungota (MUV štev. 13/08) je Občinski 
svet Občine Kungota na 4. redni seji dne 27. marca 2019 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 

na domu v občini Kungota za leto 2019

1. člen
Občinski svet občine Kungota soglaša s ceno storitve pomoč 

družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za 
socialno delo Maribor, enota Pesnica v višini 20,00 EUR na efek-
tivno uro opravljene storitve.

Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnika 
4,80 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 
15,20 EUR pa je subvencija Občine Kungota.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o so-

glasju k ceni storitve pomoč družini na domu v občini Kungota 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2018).

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

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

Številka: 12200-2/2019-4 Županja Občine Kungota
Datum: 28. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

95

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zako-
na o vrtcih - ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZU-
PJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 
24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sred-
stev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012 
- ZUJF, 14/2013, in 99/2013), 77. do 79. člena Zakona za 
uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. 
US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-
-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-
-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. 
US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – 
ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. čle-
na Statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/2018), je Občinski 
svet Občine Kungota na 4. redni seji, dne 27. marca 2019,  
sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov pri JVIZ OŠ 

Kungota na območju občine Kungota

1.
V JVIZ OŠ Kungota (v nadaljevanju v Vrtcu pri OŠ Kungota) 

se cene vzgojno varstvenih programov predšolskih otrok določi-
jo v naslednjih mesečnih višinah:
- prvo starostno obdobje: 444,95 EUR,
- drugo starostno obdobje: 344,24 EUR,
- kombiniran oddelek: 358,92 EUR.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
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2.
Višino plačila oz. znižanega plačila staršev, na podlagi odda-

ne vloge, določa pristojni center za socialno delo (CSD), v skladu 
z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Višina plačila staršev je odvisna od dohodkov družine in po-
sledično uvrstitve v plačilni razred (od 1. – 9.). Staršem, ki pri 
CSD ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, izstavi vrtec račun v 
višini najvišjega dohodkovnega razreda (9. dohodkovni razred), 
kar pomeni obvezo plačila 77 % veljavne cene programa, ki ga 
otrok obiskuje.

3.
Dnevni strošek prehrane v ceni programov je 1,24 EUR.
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev za 

prehrano sorazmerno zniža in sicer v odvisnosti od dnevnega 
stroška živil, v kolikor je pravočasno javljeno vrtcu odsotnost. V 
kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, 
se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške nepora-
bljenih živil istega dne.

4.
Račune za plačilo razlike med veljavnimi cenami programov 

javnega vrtca na območju naše občine in plačilom staršev, ki ima-
jo s predšolskimi otroki stalno prebivališče v drugih občinah, na 
podlagi mesečnih obračunov, izstavlja OŠ Kungota neposredno.

5.
Starši, ki želijo za svojega otroka, ki ima stalno prebivališče 

na območju občine Kungota, ob eno - ali največ dvomesečni od-
sotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) obdržati oz. rezer-
virati mesto v izbrani enoti oz. oddelku Vrtca pri OŠ Kungota, 
plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 30 % njim dolo-
čenega zneska plačila.

Odsotnost otroka zaradi uveljavljanja rezervacije so starši 
dolžni napovedati do roka, ki ga določi Vrtec pri OŠ Kungota.

Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven 
občine in njihovi otroci obiskujejo vrtec v občini Kungota, za 
obračun višine obveze za čas poletne odsotnosti otrok veljajo do-
ločila njihove matične občine, ki je plačnica razlike med ceno 
programa in plačilom staršev.

6.
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka (v trajanju 

najmanj mesec dni), ki ima stalno prebivališče v občini Kungota, 
lahko vrtec, na osnovi individualne pisne vloge staršev in pre-
dložitve zdravniškega potrdila izbranega pediatra z obrazložitvi-
jo (vrsta in čas trajanja bolezni, poškodbe, hospitalizacije ipd., 
vključno z navedbo potrebnega časa domače oskrbe), staršem 
zniža plačilo in sicer tako, da znaša višina plačila 30 % siceršnje 
mesečne obveze.

7.
V primeru vpisa otroka v vrtec ali izpisa otroka iz vrtca sredi 

(katerega koli) meseca se obveza plačila proporcionalno zniža 
in sicer glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v prvem 
mesecu vpisa oz. zadnjem mesecu izpisa. To določilo se upošte-

va tudi pri obračunu višine plačila za druge občine, ki plačujejo 
razliko med ceno programa in plačilom staršev.

V primeru, da starši otroka tekom leta izpišejo iz vrtca (ne 
glede na razlog) in ga nato ponovno vpišejo v vrtec se obraču-
najo stroški začasnega izpisa v višini 30 % njim določene višine 
plačila.

Starši lahko s podpisom izjave najavijo vpis otroka, ki bo za-
čel obiskovati vrtec med tekočim letom in v tem primeru plačajo 
od začetka šolskega leta pa vse do dejanske vključitve mesečno 
rezervacijo v višini 10 % ekonomske cene programa, v katerega 
bo otrok vključen.

Starši morajo najaviti izpis otroka vsaj 30 dni pred dnem izpi-
sa, in sicer s podpisom posebnega obrazca - Odjava otroka, ki ga 
oddajo na upravi vrtca ali ga pošljejo po klasični pošti.

8.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa eno-

te Vrtca pri OŠ Kungota ne pridejo po svojega otroka, vrtec star-
šem zaračuna v znesku = 8 EUR za vsako začeto uro zamude.

Starši otroka plačajo zamudno uro tudi v primeru, ko je otrok 
v vrtcu prisoten več kot 9 ur dnevno (14. člen Zakona o vrtcih, 
kjer je navedeno, da je najdaljši program dnevni program, ki lah-
ko traja do največ 9 ur in se kot tak tudi šteje za javno službo. Če 
je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, 
zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki 
nastane).

9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1.4.2019 dalje.

10.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati dosedanji Sklep o 

določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju 
Občine Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/2016).

Številka: 600-1/2019-02 Županja Občine Kungota
Datum: 27. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 
38/10-ZUKN, 107/10, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 
46/13-ZIPRS1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13-ZI-
PRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 95/14-ZI-
PRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) in 16. člena Sta-
tuta Občine KUNGOTA (Ur. l. RS 12/04, 18/07, MUV 8/18) je 
Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji, dne 27. marca 
2019 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna občine Kungota za leto 2018

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine KUNGOTA za 

leto 2018.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine KUNGOTA za leto 2018 

sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kungote za leto 
2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Konto Besedilo REALIZACIJA 

2018, EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

3.999.701

TEKOČI PRIHODKI 3.656.000

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 3.296.669

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.951.393

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 236.820

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

108.456

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

359.331

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKU OD PREMOŽENJA 215.469

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.066

Konto Besedilo REALIZACIJA 
2018, EUR

712 DENARNE KAZNI 3.987

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 134.809

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 44.946

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV- 
SKUPAJ

0

722 PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 44.946

73 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV

450

731 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV

450

74 TRANSFRNI PRIHODKI- SKUPAJ 298.305

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

274.990

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV UE

23.315

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.843.581

40 TEKOČI ODHODKI 1.603.787

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

318.722

401 PRIS.DELODA.ZA SOC. VARNOST 49.547

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.196.131

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 29.387

409 REZERVE 10.000

41 TEKOČI TRANSFERJI 1.497.981

410 SUBVENCIJE 42.869

411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN 
GOSP.

1.030.809

412 TRAN .NEPR. ORGA. IN 
POSAMEZNIKOM

49.836

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERJI

374.467

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 681.813

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

681.813

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 60.000

431 INV. TRAN. PRAVNIM IN FIZ..
OSEBAM

60.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM.

0

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

156.120



STRAN 140 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 7 – 28. 3. 2019

Konto Besedilo REALIZACIJA 
2018, EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 191.667

55 ODPLAČILO DOLGA 191.667

550 Odplačilo domačega dolga 191.667

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

-35.547

X. NETO ODPLAČILO DOLGA 91.667

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

56.120

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine KUNGOTA za leto 2018 

se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-1/2019 Županja Občine Kungota
Datum: 27. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., 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 30. člena Statuta občine Kungota (MUV 8/2018) je 
občinski svet občine Kungota na svoji 4. redni seji dne 27. marca 
2019, sprejel

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

Pesnica

1.
Meja med občino Pesnica in Občino Kungota se spremeni 

tako, da se:
1. Prenese iz območja Občine Kungota in vključi v območje 

občine Pesnica
- parcelna številka 19/3, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 21/6, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 397/1, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 397/2, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 398, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 399, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 400/1, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 400/2, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 401/1, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 401/2, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 402, katastrska občina 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 403, katastrska občina 619 Dolnja Počehova

2.
Sprememba meje navedena v točki I. tega sklepa se potrdi v 

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, 
številka 55_89 -1 z dne 25. 1. 2019.

3.
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 55_89 -1 z dne 25. 1. 2019.

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

Številka: 353-03/2018 Županja Občine Kungota
Datum: 27. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., 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 30. člena Statuta občine Kungota (MUV 8/2018) je 
občinski svet občine Kungota na svoji 4. redni seji dne 27. marca 
2019, sprejel

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

občino Maribor

1.
Meja med Mestno občino Maribor in Občino Kungota se 

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

močje Občine Kungota
- parcelna številka 1227/1, katastrska občina 603 Kozjak

2. prenese iz območja Občine Kungota in vključi v območje 
Mestne občine Maribor
- del parcele številka 1041/1, katastrska občina Gaj nad 

Mariborom
- parcelna številka 1194/1, katastrska občina 603 Kozjak
- parcelna številka 1272, katastrska občina 620 Mali Ro-

špoh
- parcelna številka 1273/6, katastrska občina 620 Mali Ro-

špoh
- parcelna številka 1273/7, katastrska občina 620 Mali Ro-

špoh
- parcelna številka 1765/7, katastrska občina 620 Mali Ro-

špoh

2.
Sprememba meje navedena v točki I. tega sklepa se potrdi v 

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, 
številka 70_55 -1 z dne 21. 12. 2018.

3.
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_55 -1 z dne 21. 12. 2018.

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

Številka: 353-03/2018 Županja Občine Kungota
Datum: 27. marec 2019 Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUU-
JFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZI-
PRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-
-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 
80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena 
Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je 
Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji, dne 28. marca 
2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2019.

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Lenart za leto 2019 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podkontov določa v nasle-

dnjih zneskih:
KONTO Plan proračuna 2019 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

10.665.591

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.306.865

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

5.533.695

700  DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

4.780.860

7000  Dohodnina 4.780.860

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 520.335

7030  Davki na nepremičnine 358.025
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7031  Davki na premičnine 2.010

7032  Davki na dediščine in darila 35.100

7033  Davki na promet nepremičnin in na 
finančno premoženje

125.200

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

232.500

7044  Davki na posebne storitve 1.550

7047  Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev

230.950

706  DRUGI DAVKI 0

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

773.170

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 

310.770

7102  Prihodki od obresti 20

7103  Prihodki od premoženja 310.750

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 8.500

7111  Upravne takse in pristojbine 8.500

712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 

13.500

7120  Denarne kazni 13.500

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV

114.400

7130  Prihodki od prodaje blaga in storitev 114.400

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 326.000

7141  Drugi nedavčni prihodki 326.000

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

100.000

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

0

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722  PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV

100.000

7221  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 100.000

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 12.000

730  PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV 

12.000

7300  Prejete donacije domačij pravnih oseb 12.000

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 

4.246.726

KONTO Plan proračuna 2019 v EUR

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

1.283.527

7400  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna

1.283.527

741  PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

2.963.991

7416  Druga prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije

2.963.991

78  PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

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

10.452.432

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

2.135.720

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

488.420

4000  Plače in dodatki 436.920

4001  Regres za letni dopust 17.230

4002  Povračila in nadomestila 32.770

4009  Drugi izdatki zaposlenim 1.500

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

79.821

4010  Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje

39.965

4011  Prispevek za zdravstveno zavarovanje 28.060

4012  Prispevek za zaposlovanje 281

4013  Prispevek za starševsko varstvo 2.925

4015  Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

7.590

402  IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 

1.378.562

4020  Pisarniški in splošni material in 
storitve

308.028

4022  Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije

736.264

4023  Prevozni stroški in storitve 19.680
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4024  Izdatki za službena potovanja 350

4025  Tekoče vzdrževanje 211.600

4029  Drugi operativni odhodki 102.640

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 38.917

4031  Plačila obresti od kreditov - 
poslovnim bankam

38.917

409  REZERVE 150.000

4090  Splošna proračunska rezervacija 100.000

4091  Proračunska rezerva 50.000

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

2.689.265

410  SUBVENCIJE 0

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

1.713.171

4111  Družinski prejemki in starševska 
nadomestila

10.000

4112  Transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti

15.500

4119  Drugi transferi posameznikom 1.687.671

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

121.729

4120  Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

121.729

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 

854.365

4130  Tekoči transferi občinam 31.728

4131  Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja

57.000

4132  Tekoči transferi v javne sklade 5.100

4133  Tekoči transferi v javne zavode 711.626

4136  Tekoči transferi v javne agencije 48.911

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.591.695

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

5.591.695

4202  Nakup opreme 25.000

4204  Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije

4.768.074

4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove 642.136

4206  Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000

KONTO Plan proračuna 2019 v EUR

4208  Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

146.486

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

35.752

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

18.500

4310  Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

11.500

4314  Investicijski transferi posameznikom 
in zasebnikom

7.000

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM

17.252

4323  Investicijski transferi javnim 
zavodom

17.252

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

213.159

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

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

0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

0

751  PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0

    

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

0

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

0

440  DANA POSOJILA 0

441  POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 138.683

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 138.683

5003  Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih

138.683
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55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 485.931

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 485.931

5502  Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam

460.098

5503  Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem

25.834

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

-134.089

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - 
VIII.)

-347.248

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

-213.159

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

 320.551

  - OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA

 

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 prora-
čunov. 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 Lenart.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonski predpisi, izdani 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)

43. člen ZJF določa, da so namenski prejemki proračuna do-
nacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od 
lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, pri-
hodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premože-
nja in odškodnine iz naslova zavarovanj, transferi iz državnega  

proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska da-
jatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
komunalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infra-
strukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb. Okolj-
ske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, 
predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in 
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, 
namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe var-
stva okolja, se lahko porabijo le za:
- gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih ob-

veznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja 
na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s 
komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

- zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževal-
nih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvaja-
nje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki 
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan 
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov 
povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega upo-
rabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem ob-
segu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik 
prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih 
oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso bila 
porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih proračunski 
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun 
za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg 
izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postav-
kah-kontih, na katere se nanašajo, in proračun.

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe v okviru / med :
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi 

načrti;
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanj-

šanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 
15% obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu;

3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjša-
nje posameznega področja porabe ne sme presegati 15% 
obsega področja porabe, sprejetega v proračunu.

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazpore-
janje sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega 
prerazporejanja se šteje na novo.

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah pri 
obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz 

načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja 
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obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:
1. v letu 2019 - 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% 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 30% 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 storitve 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)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru preraz-
porejanja pravic porabe. Vse ostale spremembe mora predhodno 
potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto za-
ključek 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 
(proračunski skladi)

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo 
občine, ki deluje kot proračunski sklad. Izločanje v rezerve se 
praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra 
tekočega leta, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo 
leto. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 
1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov za zadnje leto.

Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, 
za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere se 
sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: potres, poplava, 
zemeljski plaz, snežni plaz, požar, toča, pozeba, suša in druge 
naravne nesreče, epidemije, oziroma preprečevanje epidemije, 
živalske kužne bolezni in rastlinske škodljivce.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv pri 
obravnavi letnega poročila o izvrševanju proračuna.

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zago-
tovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena 

financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih 
sredstev.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o preraz-
poreditvi sredstev župan, glede na zapisano v 5. členu Odloka.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen 
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 300,00 € odpiše, oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dol-
žnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 €, v po-
slovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega 
člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se lahko na podlagi 23. člena ZFO-1 in 56. člena Za-

kona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2019, 
v letu 2019 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
zadolži do višine 138.683,00 €.

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter 
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi 

in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v 
letu 2019 zadolžijo do skupne višine 20.000,00 €.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen 
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1. aprila 2019.

Številka: 410-17/2018 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., s.r.
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Na podlagi 114. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 
14/2010, 8/2011 in 31/2017) in 57. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS. št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 
14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 
– ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) je Občinski svet Ob-
čine Lenart na svoji 3. redni seji, dne 28. marca 2019 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna občine Lenart za leto 2018

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine 

Lenart za leto 2018, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lenart je realiziran v na-

slednjih zneskih:
KONTO Zaključni račun 2018 [1] v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

6.984.026

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.071.798

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

5.321.369

700  DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

4.551.612

7000  Dohodnina 4.551.612

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 526.270

7030  Davki na nepremičnine 348.045

7031  Davki na premičnine 1.827

7032  Davki na dediščine in darila 33.588

7033  Davki na promet nepremičnin in na 
finančno premoženje

142.810

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

232.180

7044  Davki na posebne storitve 1.160

7047  Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev

231.020

706  DRUGI DAVKI 11.308

KONTO Zaključni račun 2018 [1] v EUR

7060   11.308

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

750.429

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 

308.520

7102  Prihodki od obresti 14

7103  Prihodki od premoženja 308.506

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 8.463

7111  Upravne takse in pristojbine 8.463

712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 

13.196

7120  Denarne kazni 13.196

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV

82.438

7130  Prihodki od prodaje blaga in storitev 82.438

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 337.812

7141  Drugi nedavčni prihodki 337.812

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

96.575

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

0

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722  PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV

96.575

7221  Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč

96.575

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 8.182

730  PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV 

8.182

7300  Prejete donacije domačij pravnih 
oseb

8.182

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 

807.471

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

345.828

7400  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna

345.828

741  PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

461.643



ŠT. 7 – 28. 3. 2019 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 147

KONTO Zaključni račun 2018 [1] v EUR

7416  Druga prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije

461.643

78  PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787  PREJETA SREDSTVA OD 
DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ

0

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

7.875.674

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

2.468.757

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

484.030

4000  Plače in dodatki 434.092

4001  Regres za letni dopust 16.633

4002  Povračila in nadomestila 32.872

4004  Sredstva za nadurno delo 0

4009  Drugi izdatki zaposlenim 433

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

76.604

4010  Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje

38.652

4011  Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje

28.835

4012  Prispevek za zaposlovanje 262

4013  Prispevek za starševsko varstvo 2.545

4015  Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

6.310

402  IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 

1.812.095

4020  Pisarniški in splošni material in 
storitve

417.145

4022  Energija, voda, komunalne storitve 
in komunikacije

941.972

4023  Prevozni stroški in storitve 18.765

4024  Izdatki za službena potovanja 31

4025  Tekoče vzdrževanje 259.520

4029  Drugi operativni odhodki 174.662

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 39.781

4031  Plačila obresti od kreditov - 
poslovnim bankam

39.781

KONTO Zaključni račun 2018 [1] v EUR

409  REZERVE 56.248

4091  Proračunska rezerva 56.248

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

2.594.692

410  SUBVENCIJE 0

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM

1.668.650

4111  Družinski prejemki in starševska 
nadomestila

10.052

4112  Transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti

4.761

4119  Drugi transferi posameznikom 1.653.837

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

110.067

4120  Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

110.067

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 

815.974

4130  Tekoči transferi občinam 31.728

4131  Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja

56.587

4132  Tekoči transferi v javne sklade 5.100

4133  Tekoči transferi v javne zavode 674.382

4136  Tekoči transferi v javne agencije 48.178

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.559.740

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

2.559.740

4202  Nakup opreme 5.663

4204  Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije

2.308.901

4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove 163.332

4206  Nakup zemljišč in naravnih bogastev 31.330

4208  Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

50.514

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

252.485

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

229.903

4310  Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

222.903
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4314  Investicijski transferi posameznikom 
in zasebnikom

7.000

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM

22.582

4323  Investicijski transferi javnim 
zavodom

22.582

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

-891.648

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

0

751  PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

0

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

0

440  DANA POSOJILA 0

441  POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 133.142

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 133.142

5001  Najeti krediti pri poslovnih bankah 0

5003  Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih

133.142

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 497.819

550  ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 

497.819

5502  Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam

486.264

5503  Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem

11.555

KONTO Zaključni račun 2018 [1] v EUR

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

-1.256.324

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - 
VIII.)

-364.677

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

891.648

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA - 
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA 
LETA

320.551

3. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Le-

nart na dan 31.12.2018 se skupaj s sredstvi na računih na dan 
31.12.2018 prenaša v leto 2019. Tako na dan 31. 12. 2018 zna-
ša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih 
320.551 €

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 410-3/2018 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., 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 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji dne 
28. marca 2019 sprejel

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

občino Maribor

I.
Meja med občino Lenart in mestno občino Maribor se spre-

meni tako, da se:
1. prenesejo iz območja občine Lenart in vključijo v območje 

mestno občino Maribor
- parcelne številke 236/9, 238/9, 238/10, 238/11, 238/12, 

239, 342/8, 342/10, 342/11, 342/14, 352/2, 352/3, vse k.o. 
551 – Močna

- parcelne št. 357/8, 361/6, 361/8 in 361/10, vse k.o. 645 - 
Grušova

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 70_58-1 z dne 22.01.2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 70_58-1 z 

dne 2. 1. 2019.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-6 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., 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 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji dne 
28. marca 2019 sprejel

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

občino Ptuj

I.
Meja med občino Lenart in mestno občino Ptuj se spremeni 

tako, da se:
1. prenesejo iz območja mestne občine Ptuj in vključijo v ob-

močje občine Lenart
- parcelna številka 35/12 k. o. Krčevina pri Vurbergu,
- parcelna številka 35/13 k. o. Krčevina pri Vurbergu,
- parcelna številka, 35/14 k. o. Krčevina pri Vurbergu,
- parcelna številka 35/15 k. o. Krčevina pri Vurbergu,
- parcelna številka 35/16 k. o. Krčevina pri Vurbergu.

2. prenese iz območja občine Lenart in vključi v območje me-
stne občine Ptuj
- parcelna številka 491/5 k. o. Rogoznica
- parcelna številka 491/6 k. o. Rogoznica
- parcelna številka 492/2 k. o. Rogoznica
- parcelna številka 587/4 k. o. Rogoznica
- parcelna številka 587/5 k. o. Rogoznica
- parcelna številka 587/6 k. o. Rogoznica.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 58_96-1 z dne 13. 3. 2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_96-1 z 

dne 13. 3. 2019.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-8 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., 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 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji dne 
28. marca 2019 sprejel

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

Benedikt

I.
Meja med Občino Lenart in Občino Benedikt se spremeni 

tako, da se prenese iz območja Občine Benedikt in vključi v ob-
močje Občine Lenart:
- parcelna številka 686/2, k.o. 521 Spodnja Ročica,

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 58_148-1 z dne 15.02.2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_148-1 z 

dne 15. 2. 2019.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-3 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., 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 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji dne 
28. marca 2019 sprejel

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

Duplek

I.
Meja med občino Lenart in občino Duplek se spremeni tako, 

da se:
1. preneseta iz območja občine Lenart in vključita v območje 

občine Duplek
- parcelna številka 404, k.o. 687 Jablance,
- parcelna številka 405, k.o. 687 Jablance.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 26_58-1 z dne 18. 12. 2018.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 26_58-1 z 

dne 18. 12. 2018.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-2 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., 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 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji dne 
28. marca 2019 sprejel

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

Pesnica

I.
Meja med občino Lenart in občino Pesnica se spremeni tako, 

da se:
1. prenesejo iz območja občine Pesnica in vključijo v obmo-

čje občine Lenart
- parcelna številka 81/2, k.o. 643 Ložane,
- parcelna številka 82/2, k.o. 643 Ložane,
- parcelna številka 82/4, k.o. 643 Ložane,
- parcelna številka 413/18, k.o. 643 Ložane,

2. prenese iz območja občine Lenart in vključi v območje ob-
čine Pesnica
- parcelna številka 112/1, k.o. 551 Močna.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 58_89-1z dne 13.03.2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_89-1z 

dne 13. 3. 2019.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-4 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., 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 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji dne 
28. marca 2019 sprejel

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

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

I.
Meja med občino Lenart in občino Sveta Trojica v Sloven-

skih goricah se spremeni tako, da se prenese iz območja občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah in vključi v območje občine 
Lenart:
- parcelna številka *45/2 k.o. 534 Zg. Porčič,
- parcelna številka 481/2 k.o. 534 Zg. Porčič.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 58_204-1 z dne 13. 3. 2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_204-1 z 

dne 13. 3. 2019.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-7 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., 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 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji 3. redni seji dne 
28. marca 2019 sprejel

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

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

I.
Meja med občino Lenart in občino Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah se spremeni tako, da se prenese iz območja občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah in vključi v območje občine Lenart:
- parcelna številka 1340/2 (del parcele), k.o. 530 Partinje,
- parcelna številka 1356 (del parcele), k.o. 530 Partinje,

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 58_210-1 z dne 26. 2. 2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_210-1 z 

dne 26. 2. 2019.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-5 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., s.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 
8/11, 31/17) se sprejme Obvezna razlaga prvega odstavka 6. čle-
na Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje 
nove Občine Lenart, v letu 2002, je Občinski svet Občine Lenart 
na svoji 3. redni seji dne 28. marca 2019 sprejel

O B V E Z N A  R A Z L A G A
prvega odstavka 6. člena Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove 
Občine Lenart, v letu 2002

1. člen
Sprejme se Obvezna razlaga prvega odstavka 6. člena Odloka 

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine 
Lenart, v letu 2002 (v nadaljevanju: »Odlok«), ki se glasi:

»Prvi odstavek 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Obči-
ne Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002 (Uradni 
list RS, št. 78/04; v nadaljevanju: plan) se razlaga tako, da smi-
selna uporaba določil Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01 in 74/04 ter MUV, št. 
24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18), vezanih na 57. b člen, po-
meni, da se merila in pogoji, določeni v navedenem členu, upo-
rabljajo za zemljišča, v planu določena kot:
- stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitev,
- območje za turizem, šport in rekreacijo,
- območje območij za proizvodne dejavnosti,
- območje za čiščenje voda,
- območje za ravnanje z odpadki.«

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del »Odloka«.

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Medobčinskem uradnem vestni-

ku in začne veljati naslednji dan po objavi

Številka: 00303-1/1999 Župan občine Lenart
Datum: 28. marec 2019 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., s.r.
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Na podlagi 119. in 273. člena Zakona o urejanju prostora ( 
ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017) in 23. člena Statuta Me-
stne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011 in 
8/2014) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 3.redni seji dne 
11. marca 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

za del S-34, križišče ob Ulici Veljka Vlahoviča v mestni 
občini Maribor

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za del S-34, križišče ob Ulici 

Veljka Vlahoviča v mestni občini Maribor (MUV št. 5/01, 12/09, 
21/2016) se za 1.b členom doda novi 1.c člen, ki se glasi:

»1.c člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlo-

ka o zazidalnem načrtu za del S-34, križišče ob Ulici Veljka Vla-
hoviča v mestni občini Maribor (MUV št. 5/01, 12/09, 21/2016). 
Spremembe in dopolnitve je izdelal URBIS d.o.o. Maribor pod 
št. projekta 2018/ZN – 058.«

2. člen
Za 2.b členom se doda novi 2.c člen, ki se glasi:

»2.c člen
Sestavni deli sprememb in dopolnitev ZN iz 1.c člena:

I. Splošni del:
 Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
II. Tekstualni del:
 Osnutek odloka SD ZN
III. Kartografski del:
1 Izsek iz veljavnega ZN – Ureditvena situacija z zasnovo 

ureditve zelenih površin
 M -- 1 : 1000
2. Pregledna situacija na DOF M – 1 : 2500
3. Ureditvena situacija z zasnovo ureditve zelenih površin 

-del območja C M – 1 : 1000
4. Funkcionalno oblikovalski pogoji - del območja C 

M – 1 : 1000
5. Situacija prometnega režima M – 1 : 1000
IV. Priloge:
1. OBSTOJEČA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA
2. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO 

OBMOČJE
3. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
4. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SD ZN
5. POVZETEK ZA JAVNOST«

3. člen
Za 3. členom odloka se doda novi 3.c člen, ki se glasi:

»3.c člen
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na del območja 

C in zajemajo naslednje parcele ali dele parcel številka: 780/2, 
780/10, 780/9, 780/7, 780/1, 781/10, 781/11 vse k.o. Pobrežje.

Velikost zemljišča meri cca 2 210 m2. «

4. člen
Prvi odstavek 6.člena - poglavje »Obstoječi objekti« se spre-

meni tako, da se glasi:
»V območju obstoječih objektov so možne adaptacije, rekon-

strukcije in spremembe namembnosti v okviru dovoljenih dejav-
nosti. «

5. člen
V prvem odstavku 7. člena v poglavju »Novogradnja« se 

doda sedma alineja, ki se glasi:
»- proizvodno (avtomehanična delavnica), trgovski, poslovni 

objekt severno od Kuharjeve ulice in vzhodno od Ul. Velj-
ka Vlahoviča.«

6. člen
V 8. členu se šesti in sedmi odstavek črtata.
V poglavju »Območje C« se na koncu doda nov odstavek, ki 

se glasi:
»Na jugovzhodnem delu območja ob Jančerjevi ulici je pred-

viden objekt s proizvodno ( avtomehanična delavnica), trgovsko 
in poslovno dejavnostjo maksimalne etažnosti K+P+1. Severno 
od njega je predvidena izvedba nadstrešnice.«

7. člen
V 12. členu veljavnega odloka se pod poglavje Kanalizacija 

na koncu besedila doda novi odstavek, ki se glasi:
»Predvideti je potrebno izdelavo ustrezne Projektne doku-

mentacije odvajanja odpadnih vod od objektov in to v ločenem 
sistemu – na javno kanalizacijo se naj predvidi odvod izključno 
sanitarnih-komunalnih odpadnih vod od posameznih objektov. 
Padavinske odpadne vode se naj odvedejo v lokalno ponikanje.

Predvidi se naj izdelava načrtov kanalskih priključkov do po-
sameznih objektov.

Vse priklope na javno kanalizacijo je potrebno izvesti iz-
ključno v jašek po projektu.

Na kanalskem priključku je potrebno predvideti protipovra-
tno loputo.«

8. člen
V 13. členu odloka se črta celotno besedilo in nadomesti z 

novim, ki se glasi:
»Varstvo voda

(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenega območja.
(2) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodote-

sno. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na 
javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni či-
stilni napravi.
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(3) Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe 
objekta, parkirišča, ceste…) je treba, če ne obstaja možnost 
priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri 
tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povo-
znih in manipulativnih površin.

(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz 
parkirišč in manipulativnih površin mora biti urejena preko 
ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilca olj (SIST 
EN 858-2).

(5) Investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih 
snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukre-
panje za to usposobljenih delavcev.

(6) V skladu z zakonom si mora investitor po končanem pro-
jektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem ob-
močju pridobiti vodno soglasje.«

»Varstvo zraka
(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in sto-

pnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih 
oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in 
ozona v zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v ob-
močju II. stopnje onesnaženosti.

(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo 
mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.

(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči doda-
tno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih 
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med 
gradnjo. Poskrbi se za:
- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih 

poti v vetrovnem in suhem vremenu;
- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

ceste;
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 

uporabljajo za prevoz.
(4) Skladno s sprejetim občinskim programom varstva okolja 

se priporoča izvedba t.i. zelenih in hladnih streh kot izrav-
nalni ukrep, ki je pomemben iz vidika mikroklime in bilan-
ce zelenih površin.

(5) Pripravljavec gradiva naj upošteva lokalni energetski koncept 
ter veljavni predpis o načrtu za kakovost zraka v občini.«

»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot 

so poplavna ogroženost, visoki nivoji podzemnih voda, eroziv-
nost ter plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN 
so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.

Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevar-
nosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje nastanka 
plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.

Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno 
pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih 
snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih 
snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upo-
števanju sledečega:
- nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in 

strojnih olj,
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi 

z obstoječih utrjenih površin in objektov ter
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki grad-

benih in drugih materialov.
V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče skla-

dno z veljavnimi predpisi.«
»Varstvo pred požarom
Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogro-

ženost naravnega okolja zelo majhna. Možnost za nastanek poža-
ra ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V kolikor izbruhne 
požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo gorljivega ma-
teriala je zajetega v požaru, v glavnem je to zgornji sloj podrasti.

Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:
- da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvede-

nih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 
omogočajo hiter in varen umik,

- da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za gašenje 
in je omogočen dostop gasilcem,

- da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in so načr-
tovane tako, da je onemogočeno širjenje požara po stavbah,

- da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med objek-
ti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve 
širjenja požara na sosednje objekte.

Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z 
javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega omrežja 
zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo vode 
za gašenje.

Za omejitev širjenja požara na sosednje stavbe so zagotovlje-
ni minimalni odmiki od parcelnih mej.

Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh prome-
tnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj območja OPPN. 
Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati 
prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3 osnemu 
vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremenitvam mora 
»slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije.«

»Varstvo pred hrupom
(1) Skladno z veljavno zakonodajo se obravnavano območje 

nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom.
(2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredelje-

ne vrednosti ne bodo presežene.
(3) Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo 

hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno za-
ščito ali sanacijo.

(4) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki povzroča-
jo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva pred 
hrupom.«
»Podnebne spremembe, samooskrba

(1) V skladu s sprejetim občinskim programom varstva okolja se 
naj na objektih v čim večji meri predvidi izvedba tako ime-
novanih zelenih streh, zelenih fasad, balkonov in na predvi-
denih zelenih površinah načrtuje izvedba urbanih vrtov.«

II. KONČNE DOLOČBE

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

skem uradnem vestniku.

 Župan
 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.
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Po 13., 14. in 17. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Energetska agencija za Podravje (MUV, št. 6/2006 in 22/2009), 
12., 13. in 27. členu Statuta javnega zavoda Energetska agencija 
za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije, ki ga je svet 
zavoda sprejel 2. aprila 2012 ter spremembi statuta z dne 5. ju-
nija 2017 in 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 
10/2011 in 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 3. 
redni seji, 11. marca 2019, sprejel

S K L E P A

I.
Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo štirih let
Vladimirja ŠEGO

ZA PREDSTAVNIKA MESTNEGA SVETA KOT 
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) 

IN PREDSEDNIKA SVETA JAVNEGA ZAVODA 
ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE.

II.
Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo štirih let

mag. Viljema POZEBA
ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V 

STROKOVNI SVET
JAVNEGA ZAVODA ENERGETSKA AGENCIJA ZA 

PODRAVJE.

Številka: 01400-19/2019-7 Župan
Datum: 12. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.

-----

Po 19., 20. in 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavo-
da Muzej narodne osvoboditve Maribor (MUV, št. 22/2004 in 
7/2010) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 
10/2011 in 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 3. 
redni seji, 11. marca 2019, sprejel

S K L E P A

I.
Mestni svet Mestne občine Maribor

r a z r e š i
- Natašo MITEVA

- Dejana PEKLARJA in
- Andraža KAMENIKA

FUNKCIJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE 
(MOM) V SVETU MUZEJA NARODNE OSVOBODITVE 

MARIBOR.

II.
Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za čas do izteka mandata svetu zavoda

- Marka MANDIRJA
- Majdico SLOKAN in

- mag. Bojana BRAČIČA
ZA NADOMESTNE PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE 

(MOM) V SVET
MUZEJA NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR.

Številka: 10003-40/2014-11 Župan
Datum: 12. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.

-----
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Po 13. in 14. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Energetska agencija za Podravje (MUV, št. 6/06 in 22/09) ter 12., 
13. in 14. členu Statuta javnega zavoda Energetska agencija za 
Podravje – zavod za trajnostno rabo energije ter spremembo sta-
tuta z dne 2. aprila 2012 in 5. junija 2017, je župan Mestne občine 
Maribor sprejel

S K L E P
V svet Javnega zavoda

Energetska agencija za Podravje

i m e n u j e m
za dobo štirih let

Gordano KOLESARIČ
za predstavnico mestne uprave ustanoviteljice (MOM).

Številka: 01400-19/2019-8 Župan
Datum: 11. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.

-----

Po 14. členu Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega 
stanovanjskega sklada Maribor (MUV, št. 6/2009-UPB, 25/2009, 
22/2010, 3/2011 in 19/2014) ter 23. členu Statuta Mestne občine 
Maribor (MUV, št. 10/2011 in 8/2014) je Mestni svet Mestne ob-
čine Maribor na 2. dopisni seji, ki je potekala od 21. do 25. marca 
2019 do 12. ure, sprejel

S K L E P A

I.
Mestni svet Mestne občine Maribor

u g o t o v i,
da s 4. aprilom 2019 preneha mandat sedanjim članom 

nadzornega sveta Javnega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor.

II.
Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
s 5. aprilom 2019
za dobo štirih let

- Uroša BRODNJAKA in
- mag. Matejo CEKIĆ

ZA ČLANA KOT PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE 
(MOM) V NADZORNI SVET JAVNEGA MEDOBČINSKEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MARIBOR.

Številka: 01400-43/2019-3 Župan
Datum: 26. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.

-----

Po 3. členu Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju 
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/2013) in 23. členu Statuta 
Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 8/2014), je Me-
stni svet Mestne občine Maribor na 3. redni seji, 11. marca 2019, 
sprejel

S K L E P A

I.
Mestni svet Mestne občine Maribor

r a z r e š i
dr. Tino TOMAŽIČ

FUNKCIJE ČLANICE KOMISIJE ZA MLADINSKA 
VPRAŠANJA KOT PREDSTAVNICE MESTNEGA SVETA 

MOM.

II.
Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za čas do izteka

mandata komisiji
Damirja OREHOVCA

ZA NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA 
MLADINSKA VPRAŠANJA KOT PREDSTAVNIKA 

MESTNEGA SVETA MOM.

Številka: 01400-21/2018-21 Župan
Datum: 12. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.
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Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvo-
ja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 30/18) in 23. člena Sta-
tuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 8/14) je Mestni 
svet Mestne občine Maribor na svoji dopisni seji, ki je potekala 
od 21. marca do 25. marca 2019 dne sprejel naslednji

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in 

promocijski taksi v mestni občini Maribor

1. člen
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Mestni občini 

Maribor (MUV št. 15/2018) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
» (1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 

EUR na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR, 
skupna višina obeh taks znaša 2,50 EUR na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upra-
vičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta 
znaša 1,00 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi 
slednje znaša promocijska taksa 0,25 EUR, skupna višina 
obeh taks znaša 1,25 EUR na osebo na dan.«

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

skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 01.04.2019.

Številka: 42600-1/2019-2 Župan
Datum: 25. 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 (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 10/2011 in 8/2014) je Mestni svet Mestne 
občine Maribor na svoji 3. redni seji dne 11. marca 2019, sprejel

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

občino Pesnica

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

meni tako, da se:
1. prenesejo iz območja Mestne občine Maribor in vključijo v 

območje Občine Pesnica
- parcelna številka 184/1, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 184/2, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 184/3, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 196/16, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 196/17, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 275/1, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 371/2, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 279/2, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 276/1, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 276/2, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 279/3, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 277/1, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 367/12, k.o. 640 Pekel
- parcelna številka 183/3, k.o. 619 Dolnja Počehova
- parcelna številka 244/2, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 244/7, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 117/5, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 459/1, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 459/2, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 125/2, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 142/5, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 148/1, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 148/3, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 178/2, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 179/3, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 181/8, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 209/3, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 222/3, k.o. 639 Počehova
- parcelna številka 239, k.o. 639 Počehova.

2. prenesejo iz območja Občine Pesnica in vključijo v obmo-
čje Mestne občine Maribor
- parcelna številka 41/2, k.o. 648 Nebova
- parcelna številka 196/14 , k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 348/1, k.o. 642 Pernica
- parcelna številka 344/8, k.o. 642 Pernica
- parcelna številka 344/7, k.o. 642 Pernica
- parcelna številka 197/1 del, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 1/1, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 1/3, k.o. 651 Hrenca
- parcelna številka 294/1, k.o. 642 Pernica



STRAN 158 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 7 – 28. 3. 2019

- parcelna številka 294/4, k.o. 642 Pernica
- parcelna številka 292/1, k.o. 642 Pernica
- parcelna številka 712/4, k.o. 641 Dragučova
- parcelna številka 641/4, k.o. 641 Dragučova
- parcelna številka 710/4, k.o. 641 Dragučova
- parcelna številka 711/2, k.o. 641 Dragučova
- parcelna številka 712/7, k.o. 641 Dragučova.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, 
številka 70_ 89-1 z dne 14. 2. 2019.

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_89-1 z dne 14. 2. 2019.

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

Številka: 35005-22/2018-84 Župan
Datum: 12. 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 (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 10/2011 in 8/2014) je Mestni svet Mestne 
občine Maribor na svoji 3. redni seji dne 11. marca 2019, sprejel

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

občino Lenart

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

meni tako, da se:
- parcelna številka 357/8, k.o. 645 Grušova
- parcelna številka 361/6, k.o. 645 Grušova
- parcelna številka 361/8, k.o. 645 Grušova
- parcelna številka 361/10, k.o. 645 Grušova
- parcelna številka 236/9, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 238/9, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 238/10, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 238/11, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 238/12, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 239, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 342/8, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 342/10, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 342/11, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 342/14, k.o. 551 Močna

- parcelna številka 352/2, k.o. 551 Močna
- parcelna številka 352/3, k.o. 551 Močna

prenesejo iz območja Občine Lenart in vključijo v območje 
Mestne občine Maribor.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, 
številka 70_58-1 z dne 11. 2. 2019.

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_58-1 z dne 11. 2. 2019.

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

Številka: 35005-22/2018-82 Župan
Datum: 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 Kungota

I.
Meja med Mestno občino Maribor in Občino Kungota se 

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

močje Občine Kungota
- parcelna številka 1227/1, katastrska občina 603 Kozjak

2. prenese iz območja Občine Kungota in vključi v območje 
Mestne občine Maribor
- del parcele številka 1041/1, katastrska občina Gaj nad 

Mariborom
- parcelna številka 1194/1, katastrska občina 603 Kozjak
- parcelna številka 1272, katastrska občina 620 Mali Ro-

špoh
- parcelna številka 1273/6, katastrska občina 620 Mali Ro-

špoh
- parcelna številka 1273/7, katastrska občina 620 Mali Ro-

špoh
- parcelna številka 1765/7, katastrska občina 620 Mali Ro-

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, 
številka 70_55 -1 z dne 21. 12. 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_55 -1 z dne 21. 12. 2018.

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

Številka: 35005-22/2018-58 Župan
Datum: 11. februar 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 (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 10/2011 in 8/2014) je Mestni svet Mestne 
občine Maribor na svoji 3. redni seji dne 11. marca 2019, sprejel

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

občino Hoče - Slivnica

I.
Meja med Mestno občino Maribor in Občino Hoče-Slivnica 

se spremeni tako, da se:
1. prenesejo iz območja Mestne občine Maribor in vključijo v 

območje Občine Hoče - Slivnica
- parcela številka 840/1, k.o. 679 Razvanje,
- parcela številka 840/2, k.o. 679 Razvanje
- parcela številka 840/3, k.o. 679 Razvanje in
- parcela številka 694, k.o. 699 Hočko Pohorje

2. prenese iz območja Občine Hoče - Slivnica in vključi v ob-
močje Mestne občine Maribor
- parcela številka 160, k.o. 679 Razvanje.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, 
številka 70_160-1 z dne 17. 1. 2019.

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_160 - 1 z dne 17. 1. 2019.

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

Številka: 35005-22/2018 - 83 Župan
Datum: 11. marec 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.
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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Muta (MUV, št. 36/17) in Letnega pro-
grama športa občine Muta za leto 2019 (MUV, št. 6/19 ) Občina 
Muta objavlja

J A V N I  R A Z P I S
za sofinanciranje športnih programov v občini Muta v letu 

2019

Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov, ra-
zvojnih dejavnosti in organiziranosti v športu ter sofinanciranje 
športnih prireditev po sprejetem Letnem programu športa Občine 
Muta za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ).

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih 
programov:

- športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 

sedežem v občini,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizaci-

je, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oz. 
izvajajo športne programe.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- so registrirani in imajo sedež v občini in v njej pre-

težno opravljajo športno dejavnost za prebivalce  
občine,

- imajo za prijavljene dejavnosti:
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustre-

zno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za 
opravljanje dela v športu,

- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden 
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavno-
sti,

- urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze 
športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

3. V letu 2019 se bodo sofinancirala naslednja področja 
športa:
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PODROČJA ŠPORTA
SREDSTVA V 2019

VIŠINA
(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

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA

3.300,00

PODROČJA ŠPORTA
SREDSTVA V 2019

VIŠINA
(V EUR)

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

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi po-
goji prednosti pri izvajanju LPŠ v Občini Muta.

4. Razdelitev proračunskih sredstev
Izvajalci lahko kandidirajo s programi za sredstva lokalne 

skupnosti v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni 
program oz. področje športa.

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 o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini 
Muta (v nadaljevanju: odlok).

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.

5. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skla-

du s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obraz-

cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vse-
bovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
posameznem razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ
So sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanci-

ranje letnega programa športa v občini Muta, ki je objavljen v 
Medobčinskem uradnem vestniku, št. 36/17 dne 30. 12. 2017. 
(MUV, št. 36/17)

8. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti ali oddati osebno 

na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, najkasneje 
do 15. aprila 2019.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne od-
piraj - Javni razpis za sofinanciranje športnih programov 
2019 «. Na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naslov 
pošiljatelja.
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9. Postopek obravnave vlog
Odpiranje prejetih vlog bo opravila imenovana komisija, in 

sicer najkasneje do 30. 4. 2019. Odpiranje prejetih vlog ni javno. 
Komisija na odpiranju ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali 
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Na podlagi zapisnika o odpi-
ranju vlog se v roku 8 dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih 
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog 
je 8 dni od vročitve poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba 
zoper sklep o zavrženju ni dovoljena.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da 
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi 
meril, določenih z JR in razpisno dokumentacijo ter glede na to 
pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij 
letnega programa športa. Komisija o strokovnem pregledu in 
oceni vlog vodi zapisnik. Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter 
zapisnik komisije niso javni.

Na osnovi predloga komisije za izvedbo JR občinska upra-
va izda odločbo o izbiri in obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi 
sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Odločba o izbiri je 
podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ. O 
izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni v roku 30. dni 
po dopolnitvah vlog v obliki odločbe o izbiri in obsegu sofinan-
ciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.

Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je 
možno podati ugovor v roku 8 dni po vročitvi odločbe. Vloženi 
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet 
ugovora ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog. 
O ugovoru odloči župan v roku 30. dni od njegovega prejema. 
Odločitev o izbiri je s tem dokončna. Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Sloveni-
je, ki se sproži v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Ob izdaji odločbe o izbiri se vlagatelji pozovejo k podpi-
su pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se vlagatelj 
v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofi-
nanciranje.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 

Muta www.muta.si od dneva objave javnega razpisa. Javni razpis 
se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega pro-
grama športa v občini Muta ter Merila, pogoji in kriteriji za vre-
dnotenje letnega programa športa v občini Muta, so objavljena v 
Medobčinskem uradnem vestniku, štev. 36/2017.

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobi-
jo zainteresirani prijavitelji, v času uradnih ur, pri Angelci Mrak 
po e-mailu: angelca.mrak@muta.si ali na telefon (02) 88 79 610.

Številka: 671-0005/2019-1 Župan občina Muta
Datum: 15. marec 2019 Mirko Vošner, s.r.

117

Na podlagi 216. in 218. člena Zakon o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 
– ZUreP-2), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalne-
ga prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) ter 
16. člena Statuta občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 2/2001), je 
Občinski svet občine Pesnica na svoji 3. redni seji, dne 26. marca 
2019 sprejel naslednji

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o programu 

opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje občine Pesnica

1. člen 
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 
15/2011).

Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Pesnica se nanašajo na besedilni 
del odloka.

2. člen 
(vsebina odloka)

(1) V Odloku o programu opremljanja za obstoječo komunal-
no opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje občine Pesnica se besedilo 14. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odme-
ri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spre-
membi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in 
višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne po-
vršine oziroma namembnosti objekta.

V zahtevi zavezanca za izračun komunalnega prispevka, ki 
spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost, je potrebno navesti tudi številko in datum gradbe-
nega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja, na podlagi ka-
terega je bil osnovni objekt zgrajen oziroma legaliziran.

Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja 
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 
komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine 
oziroma namembnosti objekta.

V primeru, da se objekt na obračunskem območju ne more 
priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispe-
vek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek komunalne 
opreme, ki je na območju ni. To velja le za sekundarno prometno 
ter individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), dočim se 
za primarno prometno infrastrukturo, javno razsvetljavo ter jav-
ne zelene površine komunalni prispevek vselej obračuna.

http://www.muta.si
mailto:angelca.mrak@muta.si
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Zavezancu, ki se izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti objekta 
oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni 
prispevek samo za izboljšavo opremljenosti stavbnega zemljišča.«

3. člen
(1) V Odloku o programu opremljanja za obstoječo komunal-

no opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje občine Pesnica se besedilo 17. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Oprostitve plačila komunalnega prispevka:
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske 

javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje ko-
munalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov 
na komunalno opremo.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo enostavnih 
objektov.

(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo nezahtevnih 
objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno 
opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnju-
jejo funkcijo osnovnega objekta.

(4) Komunalni prispevek se ne plača v primeru nadomestitve 
objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega 
objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objek-
ta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem ze-
mljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, 
nadomestni lokaciji.

(5) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo prostovoljnih 
gasilskih domov in ostalih objektov, ki se financirajo iz 
proračuna Občine Pesnica.

(6) Komunalni prispevek se odmeri v višini 50% za vse vrste 
novogradenj, ki so predmet odmere komunalnega prispev-
ka in v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije ob-
stoječega objekta.

(7) Komunalni prispevek se odmeri v višini 100% v primeru 
legalizacij objektov.

Oproščena sredstva iz tega člena Občina v enaki višini nado-
mestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«

4. člen 
(vpogled odloka)

Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Pesnica so na vpogled na Občini 
Pesnica.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se šteje, da je spremenjen in 

dopolnjen Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunal-
no opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za ob-
močje občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2011).

6. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postop-

kih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane 
odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po doseda-
njih predpisih.

7. člen 
(veljavnost odloka)

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

Številka: 032-1/2019 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, ŠT. 94/2007 – UPB2 s spremembami in dopolni-
tvami), določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 
107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 14/13 pop., 
101/13, 55/15-ZFisP,96/15-ZKPRS1617 in 13/18) in 16. Člen 
Statuta Občine Pesnica (MUV, ŠT. 6/1999 IN 4/2001) je Občin-
ski svet občine Pesnica na 3. seji, dne 26. marca 2019 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2019 za 

sanacijo plazov v občini Pesnica

1. člen
S tem odlokom se ureja poraba sredstev proračunske rezerve 

Občine Pesnica za leto 2019 (v nadaljevanju; proračunska rezerva).

2. člen
Sredstva proračunske rezerve, v višini 665.200 evrov se na-

menijo za:
1. 665.200,00 evrov za sanacijo plazov zaradi posledic neurja 

s poplavami september in oktober 2014 in sanacijo plazov 
zaradi posledic neurja s poplavami maj 2018.

3. člen
Sredstva proračunske rezerve navedena v 2. Členu tega odlo-

ka, se porabijo za:
PROJEKT v evrih

1 Sanacija plazu v območju dostopne ceste in 
stan. zgradbe Menhart, Pesnica pri Mariboru 
54 f

234.000

2 Sanacija plazu na LC 310061 Zg. 
JAKOBSKI Dol – Polički vrh

292.000

3 Sanacija plazu na JP št.: 810871 Breg - 
Šomat II. Faza 

 104.400

4 Izdelava projektne dokumentacije PZI 34.800

SKUPAJ 665.200,00
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4. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 40302-2/2019-1 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, ŠT. 94/2007 – UPB2 s spremembami in dopolni-
tvami), določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 
107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 14/13 pop., 
101/13, 55/15-ZFisP 96/15-ZKPRS1617 in 13/18) in 16. Člen 
Statuta Občine Pesnica (MUV, ŠT. 6/1999 IN 4/2001) je Ob-
činski svet občine Pesnica na 3. seji, dne 26. marca 2019  
sprejel

O D L O K
o porabi sredstev druge rezerve v letu 2019 za vzdrževanje 

poslovnih prostorov v občini Pesnica

1. člen
S tem odlokom se ureja poraba sredstev druge rezer-

ve-za vzdrževanje poslovnih prostorov Občine Pesnica 
za leto 2019 ( v nadaljevanju; druge rezerve-za poslovne  
prostore).

2. člen
Sredstva drugih rezerv za poslovne prostore, v višini 

63.500,00 evrov se namenijo za:
- 63.500,00 evrov za nujna vzdrževalna dela na poslovnih 

prostorih Občine Pesnica

3. člen
Sredstva drugih rezerv navedena v 2. Členu tega odloka, se 

porabijo za:

PROJEKT v evrih

1 Obnova in oplesk fasade na posl. trg. centru 
v Pesnici

22.000,00

2 Ured.posl.prost.v posl.trg.centru Pesnica 
pri Mb. 42a

6.500,00

3 Obnovitvena dela na obč. zgradbi in ured. 
okolja v Pernici 1

35.000,00

SKUPAJ 63.500,00

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 40302-2/2019-1 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, ŠT. 94/2007 – UPB2 s spremembami in dopolni-
tvami), določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 
107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 14/13 pop., 
101/13, 55/15-ZFisP 96/15-ZKPRS1617 in 13/18) in 16. Člen 
Statuta Občine Pesnica (MUV, ŠT. 6/1999 IN 4/2001) je Občin-
ski svet občine Pesnica na 3. seji, dne 26. marca 2019 sprejel

S K L E P
o porabi sredstev druge rezerve v letu 2019 za vzdrževanje 

stanovanj v občini Pesnica

1. člen
S tem odlokom se ureja poraba sredstev druge rezerve-za 

vzdrževanje poslovnih prostorov Občine Pesnica za leto 2019 ( v 
nadaljevanju; druge rezerve-za vzdrževanje stanovanj).

2. člen
Sredstva drugih rezerv za poslovne prostore, v višini 

21.000,00 evrov se namenijo za:
- 21.000,00 evrov za nujna vzdrževalna dela na občinski 

zgradbi v Pesnici pri Mariboru 21

3. člen
Sredstva drugih rezerv navedena v 2. členu tega odloka, se 

porabijo za:

1 Obnova in oplesk fasade na obč. Zgradbi 
Pesnica pri Mariboru 21

21.000,00

SKUPAJ 21.000,00

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 40302-2/2019-1 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, 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 16. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99, 4/01, 
15/18) je Občinski svet Občine Pesnica na svoji 3. redni seji dne 
26. marca 2019 sprejel

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

Lenart

I.
Meja med Občino Pesnica in Občino Lenart se spremeni tako, 

da se:
1. prenesejo iz območja Občine Pesnica in vključijo v obmo-

čje Občine Lenar zemljiškoknjižne parcele št. 81/2, 82/2, 
82/4, 413/18, k.o. 643 Ložane,

2. prenese iz območja Občine Lenart in vključi v območje 
Občine Pesnica zemljiškoknjižna parcela št. 112/1 k.o. 551 
Močna.

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 58_89-1 z dne 13.3.2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_89-1 z 

dne 13.3.2019.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-3/2018-12 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, 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 16. člena Statuta Občine Pesnica(MUV, št. 14/10, 8/11, 
31/17) je Občinski svet Občine Pesnica na svoji 3. redni seji dne 
26. marca 2019 sprejel

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

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

I.
Meja med Občino Pesnica in Občino Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah se spremeni tako, da se
prenese iz območja Občine Pesnica in vključi v območje Ob-

čine Sveti Jurij v Slovenskih goricah parcelna številka 80 k.o. 
528 Malna.

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

vsebini, kot je navedena v obrazcu 1 -Sprememba občinske meje, 
številka 210_89-1 z dne 25.1.2019.

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

membi poteka meje, kot to izhaja iz
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 210_89-1 z 

dne 25.1.2019
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 353-2/2018-7 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o spremembah 
zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS, št. 
7/189 in 16. člena Statuta Občine Pesnica (6/99, 4/01, 15/18) je 
Občinski svet občine Pesnica na svoji 3. redni seji dne 26. marca 
2019 sprejel

S K L E P
o spremembi meje med občino Pesnica in občino Kungota

I.
Meja med Občino Pesnica in Občino Kungota se spremeni 

tako, da se prenesejo se iz območja Občine Kungota in vključno 
v območje Občine Pesnica naslednje zemljiškoknjižne parcele št. 
19/3, 21/6, 397/1, 397/2, 398, 399, 400/1, 400/2, 401/1, 401/2, 
402 in 403 vse k.o. Dolnja Počehova

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1- Sprememba občinske meje, 
št. 55_89-1 z dne 12. 2. 2019.

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, št. 55_89-1 z dne 12. 2. 2019.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka: 353-2/2018-10-DV Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o spremembah 
zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS, št. 
7/18) in 16. člena Statuta občine Pesnica (MUV, št. 6/99, 4/01, 
15/18) je Občinski svet občine Pesnica na svoji 3. redni seji dne 
26. marca 2019 sprejel

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

občino Maribor

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

meni tako, da
1.) Prenesejo se iz območja Občine Pesnica in vključno v ob-

močje Mestne občine Maribor zemljiškoknjižne parcele:
- Parcelna številka 41/2 k.o. Nebova,
- Parcelne številke 196/14, 197/1, 1/1, 1/3 k.o. Hrenca,
- Parcelne številke 348/1, 344/8, 344/7, 294/1, 294/4, 

292/1 vse k.o. Pernica,
- Parcelne številke 712/4, 641/4,710/4, 711/2, 712/7 vse 

k.o. Dragučova.
2.) Prenesejo se iz območja Mestne občine Maribor in vključ-

no v območje Občine Pesnica zemljiškoknjižne parcele:
- Parcelne številke 184/1, 184/2, 184/3, 196/16, 196/17 vse 

k.o. Hrenca,
- Parcelne številke 275/1, 371/2, 279/2, 276/1, 276/2, 

279/3, 277/1, 367/2 vse k.o. Pekel
- Parcelna številka 183/3 k.o. Dolnja Počehova
- Parcelna številka 244/2, 244/7, 117/5, 459/1, 459/2, 

125/2, 142/5, 148/1, 148/3, 178/2, 179/3, 181/8, 209/3, 
222/3, 239 vse k.o. Počehova

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

vsebini kot je navedena v obrazcu 1- Sprememba občinske meje, 
št. 70_89-1 z dne 14. 2. 2019.

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, št. 70_89-1 z dne 14. 2. 2019.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka: 353-2/2018-11-DV Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 
št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-
10, ZUJF-40/12, ZUUJFO – 11/20 in 30/18), prvega in druge-
ga odstavka 3. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list, RS 
št. 109/2010 in 48/2012), 245. člena Zakona o urejanju prosto-
ra (ZUreP-2) (Ur.list. RS, 61/2017) in 16. člena Statuta Občine 
Pesnica (MUV, št. 6/1999, 4/2001 in 15/2018) je Občinski svet 
Občine Pesnica na 3. seji dne, 26. marca 2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi lastninske pravice in statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – občinske ceste v občini Pesnica

1.
Pri nepremičninah:

- katastrska občina 610 JARENINSKI VRH parcela 300/5 
(ID 5920800)

- katastrska občina 610 JARENINSKI VRH parcela 299/3 
(ID 3455932)

- katastrska občina 610 JARENINSKI VRH parcela 299/4 
(ID 936487)

- katastrska občina 579 POLIČKI VRH parcela 334/2 (ID 
1025645)

- katastrska občina 579 POLIČKI VRH parcela 334/4 (ID 
3712754)

- katastrska občina 579 POLIČKI VRH parcela 335/1 (ID 
1529022)

- katastrska občina 579 POLIČKI VRH parcela 335/5 (ID 
6689781)

- katastrska občina 605 SPODNJE DOBRENJE parcela 
1126 (ID 746805)

- katastrska občina 605 SPODNJE DOBRENJE parcela 
1131/3 (ID 6572897)

- katastrska občina 605 SPODNJE DOBRENJE parcela 
1132 (ID 4106663)

- katastrska občina 605 SPODNJE DOBRENJE parcela 
1134/1 (ID 578310)

- katastrska občina 605 SPODNJE DOBRENJE parcela 
1167/44 (ID 2257842)

- katastrska občina 579 POLIČKI VRH parcela 336/2 (ID 
1025646)

- katastrska občina 579 POLIČKI VRH parcela 336/3 (ID 
4384223)

- katastrska občina 579 POLIČKI VRH parcela 338 (ID 
3208913)

- katastrska občina 610 JARENINSKI VRH parcela 251/2 
(ID 3790690)

- katastrska občina 610 JARENINSKI VRH parcela 301/3 
(ID 767468)

- katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 451/11 (ID 
6156727)

- katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 456 (ID 
1303227)

- katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 457/2 (ID 
3317950)

katastrska občina 580 VAJGEN parcela 330 (ID 4284478)
katastrska občina 580 VAJGEN parcela 342 (ID 3276028),

ki imajo v Informacijskem sistemu eZK Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije vpisano lastninsko pravico v korist javno 
dobro do celote (1/1), se vknjiži lastninska pravica v korist Ob-
čine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43A, Pesnica pri Mariboru, 
matična številka: 5884098000.

2.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena – občinske ceste.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 46501-9/2019-1 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 
št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-
10, ZUJF-40/12, ZUUJFO – 11/20 in 30/18), prvega in druge-
ga odstavka 3. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list, RS 
št. 109/2010 in 48/2012), 245. člena Zakona o urejanju prosto-
ra (ZUreP-2) (Ur.list. RS, 61/2017) in 16. člena Statuta Občine 
Pesnica (MUV, št. 6/1999, 4/2001 in 15/2018) je Občinski svet 
Občine Pesnica na 3. seji dne, 26. marca 2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena – občinske ceste v občini Pesnica

1.
Pri nepremičninah:

- katastrska občina 577 ZGORNJI JAKOBSKI DOL parcela 
839/29 (ID 6858406)

- katastrska občina 608 GAČNIK parcela 555/21 (ID 
6817716)

- katastrska občina 608 GAČNIK parcela 589 (ID 2778268)
- katastrska občina 606 RANCA parcela 101/3 (ID 6629409)
- katastrska občina 606 RANCA parcela 105/3 (ID 6629405)
- katastrska občina 606 RANCA parcela 112/2 (ID 6629403)
- katastrska občina 606 RANCA parcela 113/5 (ID 6629418)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
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- katastrska občina 606 RANCA parcela 385/8 (ID 1627642)
- katastrska občina 608 GAČNIK parcela 584/2 (ID 6817711)
- katastrska občina 608 GAČNIK parcela 566/3 (ID 6817714)
- katastrska občina 608 GAČNIK parcela 639/7 (ID 1984390)
- katastrska občina 614 SPODNJI JAKOBSKI DOL parcela 

253/2 (ID 6826501)
- katastrska občina 614 SPODNJI JAKOBSKI DOL parcela 

245/4 (ID 6826489)
- katastrska občina 614 SPODNJI JAKOBSKI DOL parcela 

523/11 (ID 6345240)
- katastrska občina 641 DRAGUČOVA parcela 311/2 (ID 

6850249)
- katastrska občina 641 DRAGUČOVA parcela 311/3 (ID 

6850250)
- katastrska občina 642 PERNICA parcela 41/2 (ID159009)
- katastrska občina 642 PERNICA parcela 41/16 (ID 

6684759)
- katastrska občina 642 PERNICA parcela 41/18 (ID 

6684758)
- katastrska občina 642 PERNICA parcela 294/7 (ID 

6674509)
- katastrska občina 642 PERNICA parcela 296/4 (ID 

6674502)
- katastrska občina 642 PERNICA parcela 297/4 (ID 

6674504)
- katastrska občina 642 PERNICA parcela 297/6 (ID 

6674499)
ki imajo v Informacijskem sistemu eZK Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije vpisano lastninsko pravico v korist v korist 
Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43A, Pesnica pri Maribo-
ru, matična številka: 5884098000 pridobijo status grajenega jav-
nega dobra lokalnega pomena.

2.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena – občinske ceste.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 46501-8/2019 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 
št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-
10, ZUJF-40/12, ZUUJFO – 11/20 in 30/18), 247. člena Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.list. RS, 61/2017) in 16. člena 
Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999, 4/2001 in 15/2018) 
je Občinski svet Občine Pesnica na 3. seji dne, 26. marca 2019 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro v občini Pesnica

I.
Pri nepremičninah:

- katastrska občina 577 ZGORNJI JAKOBSKI DOL parcela 
1038/1 (ID 6137814)

- katastrska občina 577 ZGORNJI JAKOBSKI DOL parcela 
1038/5 (ID 6137818)

- katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 450/5 (ID 
6156781)

- katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 450/9 (ID 
6156785)

preneha status javno dobro.

II.
Na zemljiščih iz prve točke tega sklepa se po prenehanju 

statusa javno dobro v Informacijskem sistemu e-ZK Vrhovne-
ga sodišča Republike Slovenije vpiše lastninska pravica v korist 
imetnika Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43A, Pesnica pri 
Mariboru, matična številka: 5884098000, do celote (do 1/1).

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 46501-11/2019-1-IRH Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 
št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-
10, ZUJF-40/12, ZUUJFO – 11/20 in 30/18), 247. člena Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.list. RS, 61/2017) in 16. člena 
Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999, 4/2001 in 15/2018) 
je Občinski svet Občine Pesnica na 3. seji dne, 26. marca 2019 
sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajeno javno dobro lokalnega 

pomena v občini Pesnica

I.
Pri nepremičninah:

1. katastrska občina 605 SPODNJE DOBRENJE parcela 
1156/3 (ID 1082959) preneha status grajeno javno dobro 
lokalnega pomena ter se izbriše ID pravice / zaznambe 
19823788

2. katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 450/11 (ID 
6156787) preneha status grajeno javno dobro lokalnega po-
mena, ter se izbriše ID pravice / zaznambe 19878697

3. katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 450/25 (ID 
6156801) preneha status grajeno javno dobro lokalnega po-
mena ter se izbriše ID pravice / zaznambe 19878697

4. katastrska občina 578 POLIČKA VAS parcela 451/7 (ID 
6156723) preneha status grajeno javno dobro lokalnega po-
mena ter se izbriše ID pravice / zaznambe 19878697

5. katastrska občina 606 RANCA parcela 633/1 (ID 4913430) 
preneha status grajeno javno dobro lokalnega pomena ter 
se izbriše ID pravice / zaznambe 15039327

6. katastrska občina 606 RANCA parcela 633/3 (ID 3234344) 
preneha status grajeno javno dobro lokalnega pomena ter 
se izbriše ID pravice / zaznambe 15055560

7. katastrska občina 619 DOLNJA POČEHOVA parcela 
190/19 (ID 4021862) preneha status grajeno javno dobro 
lokalnega pomena ter se izbriše ID pravice / zaznambe 
15227380.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 46501-10/2019-1 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št.100/05-UPB1, 103/07, 99/13, 46/14 in 11/15) in 16. 
člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001, 15/2018) 
je Občinski svet občine Pesnica na svoji 3. seji, dne 26. marca 
2019 sprejel

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

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma 

kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, pripadajo sredstva 
iz proračuna Občine Pesnica, sorazmerno številu glasov, ki jih je 
posamezna politična stranka dobila na volitvah.

2. člen
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je 

dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana 
občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v 
občinskem svetu x 50% : 100).

3. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, 

se določi v proračunu Občine Pesnica za posamezno proračunsko 
leto in znaša 1,34 € na posamezni glas. Višina sredstev ne sme 
presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Pesnica opredeljene 
po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko za-
gotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

4. člen
Sredstva se političnim strankam izplačujejo na njihov tran-

sakcijski račun kvartalno.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu 

financiranja političnih strank v Občini Pesnica, št. 02401-1/2014-
MB, sprejet 16.12.2014.

6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

vestniku.

Številka: 02401-1/2019-MB Župan
Datum: 26. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
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Na podlagi 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št.: 
6/99, 4/01 in 15/18), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15-ZFisP IN 96/15 – ZIPRS1819) je občinski 
svet Občine Pesnica dne 26. marca 2019 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju občine Pesnica v obdobju april – 

junij 2019

1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2018 (MUV, 

št.: 17/17) in Odloka o spremembi odloka o proračunu občine 
Pesnica za leto 2018 (MUV, št.: 15/18) so bila zagotovljena sred-
stva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opra-
vlja Občina Pesnica

2. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 

2019, se s tem sklepom določa in ureja začasno financiranje Ob-
čine Pesnica v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019.

3. člen
Sredstva v obdobju začasnega financiranja Občine Pesnica 

v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2019, se smejo uporabi-
ti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1819).

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje.

Številka: 40302-1/2019/-2 Župan
Datum: 27. marec 2019 mag. Gregor Žmak, s.r.
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Na osnovi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 
– ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o plačilih staršev za progra-
me v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 
62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 
97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in na podlagi 16. člena Statuta 
Občine Podvelka (MUV, št. 30/17, 17/18) je Občinski svet Obči-
ne Podvelka na svoji 3. redni seji, dne 27. februarja 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu v 

vrtcih pri OŠ Brezno Podvelka

1. člen
V javnih vrtcih na območju Občine Podvelka se za posame-

zne programe vrtcev določijo naslednje cene programov in velja-
jo od 1. marca 2019 dalje.
a) Prvo starostno obdobje celodnevni program 480,36 EUR
b) Prvo starostno obdobje poldnevni program 436,79 EUR
c) Drugo starostno obdobje celodnevni program 393,25 EUR
d) Drugo starostno obdobje poldnevni program 358,39 EUR
e) Kombiniran oddelek celodnevni program 436,25 EUR
f) Kombiniran oddelek poldnevni program 397,33 EUR
g) Dnevni strošek prehrane v ceni programa je 2,15 EUR, od 

tega znaša strošek malice 0,65 EUR, strošek kosila pa 1,50 
EUR. Mesečni strošek za leto 2019 pa je 44,61 EUR.

Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten zaradi bolezni oziroma 
vrtca ne obiskuje, se cena programa zniža za stroške neporablje-
nih živil, oziroma skladno s kriteriji za upoštevanje odsotnosti 
otrok v vrtcu:
a) V primeru odsotnosti otroka do 3 (treh) dni se prispevek 

staršev za stroške oskrbe ne zniža, odšteje se samo strošek 
prehrane doplačniku oskrbnine.

b) V primeru odsotnosti otroka v trajanju od 3 (treh) do 10 
(desetih) dni, se stroški oskrbe znižajo za stroške prehrane 
v sorazmernem deležu plačila staršev.

c) Za odsotnost otroka v trajanju nad 10 (deset) dni, se stroški 
oskrbe obračunajo na dneve prisotnosti otroka v vrtcu.

2. člen
V javnih vrtcih na območju Občine Podvelka se v šolskem 

letu 2018/2019 izvajajo naslednji programi oziroma oddelki:
a) Celodnevni program v trajanju 6-10,5 ur prvega starostne-

ga obdobja na lokaciji Brezno;
b) Poldnevni program v trajanju 4-6 ur prvega starostnega ob-

dobja na lokaciji Brezno;
c) Celodnevni program v trajanju 6-10,5 ur drugega starostne-

ga obdobja na lokaciji Brezno;
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d) Poldnevni program v trajanju 4-6 ur drugega starostnega 
obdobja na lokaciji Brezno;

e) Celodnevni program v trajanju 6-10,5 ur za kombiniran od-
delek na lokacijah Kapla, Podvelka in Ožbalt;

f) Poldnevni program v trajanju 4-6 ur za kombiniran oddelek 
na lokacijah Kapla, Podvelka in Ožbalt.

3. člen
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih 

staršev za programe v vrtcih. Višina plačila staršev je odvisna od 
razvrstitve v plačni razred v skladu z omenjenim Pravilnikom, 
kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.

4. člen
Občina Podvelka pokrije razliko do cene programa iz točke a, 

b, c, d, e in f iz 1. člena tega sklepa.
Občina Podvelka pokrije razliko do cene programa z dodatno 

subvencijo cen (za dnevni program 43,00 EUR in za poldnevni 
program 38,94 EUR) za otroke II. starostnega obdobja v kom-
biniranih oddelkih enot Podvelka, Ožbalt in Kapla do cene II. 
starostnega obdobja oddelka v Breznu – za celodnevni program 
393,25 EUR in poldnevni program 358,39 EUR.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Med-

občinskem uradnem vestniku in se uporablja od 1. marca 2019.

Številka: 007-0009/2019-1 Župan Občine Podvelka
Datum: 27. februar 2019 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 54/1992 (56/1992 - popr.), 42/1994 Odl.US: U-I-137/93-24, 
1/1999, 41/1999, 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 2/2004 
(7/2004 - popr.), 36/2004-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-
22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 
41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVar-
Pre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/2016, 52/2016-ZPPreb-1, 
15/2017-DZ, 29/2017, 21/2018-ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Uredbe 
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006 - ZU-
TPG, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 62/2010, 
99/2013 in 42/2015), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 
51/2008, 6/2012), Pravilnika o standardih in normativih socialnovar-
stvenih storitev (Uradni list RS, št. 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 
76/2017), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 9/2019) in 15. člena Statuta Občine Rače-
-Fram (MUV, št. 27/2011 in 5/2015), je Občinski svet Občine Rače-
-Fram na 4. redni seji, dne 26. marca 2019, sprejel naslednji

S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini 

na domu v občini Rače-Fram

1.
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme Sklep o soglasju k 

ceni socialnovarstvene storitve ‚pomoč družini na domu‘ v ob-
čini Rače-Fram, kot jo je predlagal izvajalec storitve, Center za 
pomoč na domu Maribor.

2.
Cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« znaša:

1. za delo v rednem delovniku (od ponedeljka do vključno so-
bote):
- ekonomska cena ure storitve =18,65 EUR/uro, od tega za 

uporabnika 4,53 EUR;
2. za delo ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih:

a) ekonomska cena ure storitve ob nedeljah =23,70 EUR, 
od tega za uporabnika 6,35 EUR;

b) ekonomska cena ure storitve za delo ob praznikih in dela 
prostih dnevih =25,20 EUR,

od tega za uporabnika 6,80 EUR.

3.
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje. V koli-
kor do vključitve dodatne (šeste) socialne oskrbovalke za potrebe 
občanov občine Rače-Fram pride po tem datumu, se nove cene 
uporabljajo od takrat.

Številka: 034/4-34/ 2019 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 26. marec 2019 Branko Ledinek, s. r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
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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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB), 76/08, 79/09, 51/10, ZUJF -40/12, 14/15-ZUUJFO in 
76/16-odl.US) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 
27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače – Fram na svoji 4. 
redni seji, dne 26. marca 2019 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna občine Rače-Fram za leto 2018

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Rače - Fram za 

leto 2018.

2. člen
Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2018 se-

stavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrob-
nejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v po-
sebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Občine Rače-Fram za leto 2018.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja proračuna Občine Rače – Fram 
(vključno s KS Rače in KS Fram) za leto 2018 je bila realizirana 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR 

I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)

7,208.255
7,020.248

188.007

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba 
kapitalskih deležev 

/
/

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) 

/
/

188.007
/

-188.007

3. člen
Stanje sredstev na dan 31.12.2018 (skupaj s proračunsko re-

zervo) znaša 3,624.798,80 EUR in se sestoji iz:

- znesek 3,618.700,69 EUR - sredstva Občine Rače – Fram
- znesek 33,01 EUR – sredstva Krajevne skupnosti Rače
- znesek 6.065,10 EUR - sredstva Krajevne skupnosti Fram

Finančna sredstva se prenesejo na ustrezne transakcijske po-
dračune in se uporabijo za namene predvidene s proračunom Ob-
čine Rače – Fram in finančnima načrtoma KS za leto 2019.

4. člen
Stanje sredstev sklada proračunske rezerve Občine Rače – 

Fram, na dan 31.12.2018, znaša 58.589,11 EUR in se prenese 
med sredstva rezerv proračuna 2019 za isti namen, torej za fi-
nanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive člove-
ške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzro-
čijo naravne sile ter ekološke nesreče.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem ura-

dnem vestniku.

Številka: 034/4-26/2019 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 26. marec 2019 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 
15.člena Statuta Občine Rače – Fram (MUV št. 27/11, 5/15) je 
občinski svet Občine Rače – Fram na 4. redni seji dne, 26. marca 
2019 sprejel naslednji

S K L E P
o spremembi občinske meje med občino Hoče – Slivnica in 

občino Rače–Fram

I.
Občinski svet Občine Rače -Fram soglaša s spremembo ob-

činske meje med Občino Hoče – Slivnica in občino Rače–Fram 
v skladu z Obrazcem 1 (ZEN-A – 27. člen), številka: 98_160-1, 
dne 14. 2. 2019, ki je priloga tega sklepa.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/4-31/2019 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 26. marec 2019 Branko Ledinek, s. r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 
15.člena Statuta Občine Rače – Fram (MUV št. 27/11, 5/15) je 
občinski svet Občine Rače – Fram na 4. redni seji dne 26. marca 
2019 sprejel naslednji

S K L E P
o spremembi občinske meje med občino Slovenska Bistrica 

in občino Rače–Fram

I.
Občinski svet Občine Rače -Fram soglaša s spremembo ob-

činske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Rače–
Fram v skladu z Obrazcem 1 (ZEN-A – 27. člen), številka: 
113_98-1, dne 17. 1. 2019, ki je priloga tega sklepa.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/4-32/2019 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 26. marec 2019 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS št.61/17) in 15. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 
27/2011, 5/2015) je občinski svet Občine Rače – Fram na 4. redni 
seji dne, 26. marca 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (1)

1. člen
S tem sklepom se določi status javnega dobra v upravljanju 

občine Rače – Fram za zemljišča:
Parcelna številka. Katastrska občina Površina

2191/1 716-Rače 601

2289 716-Rače 2086

2306 716-Rače 609

2460 716-Rače 696

2653 716-Rače 1613

Parcelna številka. Katastrska občina Površina

2656 716-Rače 567

2718 716-Rače 787

2730 716-Rače 1233

2738 716-Rače 1579

2833 716-Rače 1325

3039 716-Rače 452

3139 716-Rače 727

3244 716-Rače 1149

3283 716-Rače 596

3383 716-Rače 843

3522 716-Rače 7540

3526 716-Rače 3392

3535 716-Rače 3112

3536/1 716-Rače 195

2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo 

imeti značaj »Javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na 
ime pravne osebe:

Občina Rače, Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, matična šte-
vilka: 5883253, do celote.

3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba 

lastninske pravice v korist Občine Rače – Fram ter vknjižba za-
znambe, da imajo nepremičnine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javna pot.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/4-28/2109 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 26. marec 2019 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS št.61/17) in 15. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 
27/2011, 5/2015) je občinski svet Občine Rače – Fram na 4. redni 
seji dne 26. marca 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (2)

1. člen
S tem sklepom se določi status javnega dobra v upravljanju 

občine Rače – Fram za zemljišča:
Parcelna številka. Katastrska občina Površina

46/11 717-Fram 819

46/26 717-Fram 485

47/1 717-Fram 984

47/3 717-Fram 1497

540/8 Ž717-Fram 628

1288 717-Fram 1401

1299/9 717-Fram 77

1299/10 717-Fram 67

1299/12 717-Fram 484

1300 717-Fram 840

1301/1 717-Fram 1640

1303/8 717-Fram 748

1303/9 717-Fram 7235

1304/1 717-Fram 1608

1304/8 717-Fram 1303

1309 717-Fram 7928

1328/1 717-Fram 2197

1330/1 717-Fram 664

1339 717-Fram 9012

2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo 

imeti značaj »Javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na 
ime pravne osebe:

Občina Rače, Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, matična šte-
vilka: 5883253, do celote.

3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjiž-

ba lastninske pravice v korist Občine Rače – Fram ter vknjižba  

zaznambe, da imajo nepremičnine status grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena – javna pot.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/4-29/2019 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 26. marec 2019 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 110/11 – ZDIU12, /13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014 ) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 21. marca 2019 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za 

leto 2018.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018 

izkazuje:

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

2.526.986

Tekoči prihodki (70+71) 2.094.679

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.839.868

700 Davki na dohodek in dobiček  1.678.651

703 Davki na premoženje 82.301

704 Domači davki na blago in storitve  78.916 

706 Drugi davki 0
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KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714)

 254.811

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

49.267 

711 Takse in pristojbine  3.363 

712 Globe in denarne kazni 3.947 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 64.585 

714 Drugi nedavčni prihodki 133.649 

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 116.240

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog  0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev

116.240

73 Prejete donacije (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 Transferni prihodki (740+741) 316.068

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

170.055

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. 
proračuna EU

146.013

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

 2.384.275

40 Tekoči odhodki 
(400+401+402+403+409)

847.733

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 231.973

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

38.741

402 Izdatki za blago in storitve  566.984 

403 Plačila domačih obresti 35 

409 Rezerve 10.000 

41 Tekoči transferi (410+411+412+413)  716.599

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

 519.263 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

33.348 

413 Drugi tekoči domači transferi  163.987 

42 Investicijski odhodki (420) 790.355

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 790.355

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

43 Investicijski transferi (430) 29.588

430 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam

10.409

431 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

19.179 

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

142.712

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev (750+751)

0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev (440+441)

0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 107.223

50 Zadolževanje (500) 107.223

500 Domače zadolževanje 107.223

VIII. ODPLAČILO DOLGA 83.742

55 Odplačilo dolga (550) 83.742

550 Odplačilo domačega dolga 83.742

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

 166.194

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

23.481

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

142.712

XII. SREDSTVA NA RAČUNIH NA 
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

19.198
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Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in 
njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, 
računov finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so 
sestavni del zaključnega računa.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018 se 

objavi na spletni strani občine in v Medobčinskem uradnem ve-
stniku in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 41009-01/2019 Župan
Datum: 21. marec 2019 Silvo Slaček, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 
79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 
46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-
-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) 
je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne  
21. marca 2019 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2019

1. člen 
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2019 (MUV 
št. 28/2018) se 2. in 12. člen spremenita tako, da se glasita:

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

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

2.998.009

Tekoči prihodki (70+71) 2.343.520

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.785.057

700 Davki na dohodek in dobiček 1.631.980

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

703 Davki na premoženje 90.947 

704 Domači davki na blago in storitve  62.130 

71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714)

558.463

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

 137.350 

711 Takse in pristojbine  4.000 

712 Globe in denarne kazni  3.040 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 86.558 

714 Drugi nedavčni prihodki 327.515 

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 250.200

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog  0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

250.200

73 Prejete donacije (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 Transferni prihodki (740+741) 404.289

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

302.473

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. 
proračuna EU

101.816

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

3.221.500

40 Tekoči odhodki 
(400+401+402+403+409)

764.979

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 258.468

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

43.571 

402 Izdatki za blago in storitve 442.540 

403 Plačila domačih obresti  400 

409 Rezerve 20.000 

41 Tekoči transferi (410+411+412+413) 751.989

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

555.389 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

36.206 
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KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

413 Drugi tekoči domači transferi 160.394

42 Investicijski odhodki (420) 1.655.686

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.655.686

43 Investicijski transferi (430) 48.846

430 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam

41.346

431 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

7.500 

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

-223.491

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev (750+751)

0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev (440+441)

0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 113.200

50 Zadolževanje (500) 113.200

500 Domače zadolževanje 113.200

VIII. ODPLAČILO DOLGA 89.706

55 Odplačilo dolga (550) 89.706

550 Odplačilo domačega dolga 89.706

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

-199.997

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

23.494

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR

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

223.491

XII. SREDSTVA NA RAČUNIH OB 
KONCU PRETEKLEGA LETA

199.997

Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. 
Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske po-
stavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpi-
sanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na 
spletni strani Občine Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži v višini 
73.770,00 EUR.

Občina se v letu 2019 lahko zadolži za občinske investicij v 
višini 113.200,00 EUR, kar je v skladu s tretjim odstavkom 23. 
člena ZFO-1.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih za-
vodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sveta 
Ana, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanovite-
ljica je občina Sveta Ana ter druge pravne osebe, v katerih ima 
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 
2019 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini 
zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

4. člen 
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 41001-1/2019 Župan
Datum: 21. marec 2019 Silvo Slaček, s.r.
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Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014), je 
občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 21. 
marca 2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v katastrski občini 

Zgornja Ščavnica v občini Sveta Ana

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepre-

mičninama:
- v katastrski občini ZGORNJA ŠČAVNICA

- parcela št. 1025/3 (ID 6915184) v izmeri 109 m2

- parcela št. 1025/4 (ID 6915183) v izmeri 239 m2

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17,
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote.

2. člen
Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana 

po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno 
dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.

3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 35113-3/2019 Župan
Datum: 21. marec 2019 Silvo Slaček, s.r.
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Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014), je 
občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji, dne 21. 
marca 2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v katastrski občini 
513 Kremberk v katastrski občini 514 Krivi vrh v občini 

Sveta Ana 

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro na nepre-

mičninama:
- v katastrski občini 513 KREMBERK

- parcela št. 347/7 (ID 6584544) v izmeri 467 m2

- v katastrski občini 514 KRIVI VRH
- parcela št. 185/19 (ID 6914265) v izmeri 531 m2

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17,
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote.

2. člen
Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana 

po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno 
dobro lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. člena tega sklepa.

3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 47805-1/2019 Župan
Datum: 21. marec 2019 Silvo Slaček, s.r.
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17 in 21/18), 5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa 
športa v Občini Sveta Ana (Uradni lis RS, št. 18/06), ter 35. čle-
na Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,107/10, 
MUV 6/14) Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne 
21. marca 2019 sprejme

L E T N I  P R O G R A M
sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2019

I - UVOD
Z letnim programom sofinanciranja športa (LPŠ) lokalna 

skupnost odloči, katere vsebine in programe bo sofinancirala v 
proračunskem letu. Na občinskem svetu sprejeti letni program 
športa predstavlja osnovo za razpis.

II - IZHODIŠČA IN USMERITVE
Nacionalni program športa (NPŠ) opredeljuje uresničevanje 

javnega interesa v športu. NPŠ določa:
- izhodišča in usmeritve športa,
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se 

financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
- razvojne in strokovne naloge v športu,
- upravljanje športa,
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih progra-

mov.
Izvajanje nacionalnega programa športa v lokalni skupnosti 

se določi z letnim programom športa. Letni program športa v 
občini Sveta Ana določa programe športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu ob-
čine Sveta Ana.

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z 
LPŠ, lokalna skupnost zagotavlja javna sredstva za financiranje 
ali sofinanciranje naslednjih vsebin:
- programi za otroke in mladino
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
- športno rekreativni programi za vse
- programi kakovostnega športa
- programi vrhunskega športa

- šport invalidov
- programi izobraževanja na področju športa

- promocija športa in športne prireditve
- priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem
- športni objekti in oprema

Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu v Občini Sveta Ana so:
- športno društvo s sedežem v občini Sveta Ana,
- Osnovna šola Sveta Ana

Za izvajanje LPŠ je, skladno s 5. členom Zakona o športu 
(Url. RS, št. 29/17 in 21/18), Občinski svet Občine Sveta Ana 
sprejel podrobnejša merila za vrednotenje in izbor programov 
športa v Občini Sveta Ana.

Sredstva za investicije v športne objekte in investicijsko vzdr-
ževanje se določijo kot posebna postavka v občinskem proračunu.

Tako bo občina v letu 2019:
1. posvetila posebno pozornost programom (interesnim in 

tekmovalnim) za otroke mladino in odrasle, z namenom 
spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse pro-
grame in vse izvajalce športa v občini

3. sofinancirala izobraževanje in usposabljanje strokovnega 
kadra kot so šolnine, tečaji, seminarji

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije, športno rekrea-
tivna tekmovanja, promoviranje športne dejavnosti, organi-
zacijo odmevnejših športnih prireditev,

5. namenila sredstva za nakup nove in dotrajane opreme, ki je 
potrebna za izvajanje športa.

III – CILJI
A – na področju športne vzgoje

- uresničevati javni interes na področju športa,
- zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne 

športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in 
mladine in omogočiti udeležbo šoloobveznih otrok na šol-
skih športnih tekmovanjih, na občinskem, področnem in 
državnem nivoju,

- zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgo-
je otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport in s tem vključevanje čim večjega števila mladih v 
programe redne in organizirane vadbe,

- zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopol-
njevanje kadrov v športu.

B – na področju športne rekreacije
- povečati število redno sodelujočih v programih športne re-

kreacije,
- omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu 

krogu občanov.
C – na področju kakovostnega športa

- vsem klubom in društvom ter posameznikom – izvajalcem 
športa, ki izpolnjujejo pogoje omogočiti sodelovanje v tek-
movalnih sistemih panožnih športnih zvez,

- izvajalcem športa, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sis-
temu omogočiti sofinanciranje uporabe športnih objektov.

D – na področju vrhunskega športa
- pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vr-

hunske športnike pri sofinanciranju njihovih programov in 
s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje 
za delo.

E – pri razvojnih in strokovnih nalogah
- zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov za delo v športu,
- zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev 

v občini.
F – na področju športnih objektov

- zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za organizira-
ne programe športa,

IV - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019
V letu 2019 se pričakuje enako število pogodbenih izvajalcev 

športa. Višina razpoložljivih sredstev znaša 4.557,00 €. Vrednost 
točke znaša 19,8130 €.

Za uresničevanja zgoraj navedenih ciljev se bo v letu 2019 iz 
občinskega proračuna sofinanciralo izvajanje naslednjih progra-
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mov športa:
A - PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO
Programi interesne vadbe za predšolske otroke

- tečaj plavanja
skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega prora-

čuna se sofinancira do10 ur strokovnega kadra in stroški najema 
objekta
- 60 ur športnih dejavnosti

Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega prora-
čuna se sofinancira najem vadbenega objekta za skupino in stro-
kovni kader

Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
- Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmova-

njih
Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stro-

ški najema objekta, medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 
1. do 3. mesta, stroški zdravniške službe, če jo zahteva narava 
panoge (večja verjetnost poškodb)
- 80 urni redni programi

Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega pro-
računa se sofinancira najem vadbenega prostora za skupino in 
vadbeni kader.

B - ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE
- športno rekreativna tekmovanja
iz občinskega proračuna se sofinancira medalje za uvrstitev od 1. 

do 3. mesta, pri ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od 
1. do 3. mesta

C - PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU 
ŠPORTA

Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnega 
kadra, kot so šolnine, tečaji in seminarji

D - PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE
- Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turi-

stične promocije Občine Sveta Ana
- Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazni-

ku Občine Sveta Ana
- Organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s 

katerimi se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru
Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje 

najema objekta, propagandnega materiala, priznaj in pokalov ter 
drugih stroškov.

E - ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA
- nakup nove opreme
- zamenjava dotrajane opreme

Sredstva se namenijo za nakup nove opreme, ki je potrebna 
za izvajanje športa in zamenjavo dotrajane opreme (mreže, žoge, 
vrvi…).

Letni program sofinanciranja posameznih programov športa 
je finančno ovrednoten na podlagi točkovnika iz Pravilnika za 
urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana. Višina so-
financiranja posameznih programov je razvidna iz tabelarne pri-
loge letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana 
v letu 2019.

Številka: 67104-01/2019 Župan
Datum: 21. marec 2019 Silvo Slaček, s.r.

P R I L O G A

Letni program sofinanciranja 
športa v Občini Sveta Ana v letu 2019

ŠT. PROGRAM 
ŠPORTA

AKTIVNOST TOČ-
KE

€

1. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

A Programi interesne 
vadbe za predšolske 

otroke

Tečaji plavanja 2 39,63

60 ur športnih 
dejavnosti

9 178,32

B Programi 
interesne vadbe za 
šoloobvezne otroke

Nastopi na 
občinskih, regijskih 

in državnih 
tekmovanjih

2 39,63

80 urni redni 
programi

38 752,89

2. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE

 Športno rekreativna 
tekmovanja

Športno rekreativna 
tekmovanja

28 554,76

3. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU 
ŠPORTA

 Izobraževanje 
in usposabljanje 

strokovnega kadra

Šolnine, tečaji in 
seminarji

0 0

4. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE

 A Promoviranje 
športne dejavnosti 
kot sestavnega dela 

tur. promocije občine

najem objekta, 
propagandnega 

materiala, 

34 673,64

 B Sodelovanje s 
športnimi dejavnosti 

na občinskem 
prazniku

priznanja in pokali, 
ter drugi stroški

34 673,64

 C Organizacija 
odmevnejših 

športnih prireditev

 30 594,40

5. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA

 Investicijsko 
vzdrževanje

Nakup nove opreme 38 752,89

  Zamenjava 
dotrajane opreme

15 297,20

SKUPAJ 230 4.557

VREDNOST TOČKE 19,8130
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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 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 26/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 3. redni seji, dne 28. marca 2019 sprejel

S K L E P
o spremembi poteka meje med občino Sv. Jurij v Slov. 

goricah in občino Lenart

I.
Meja med Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občino 

Lenart se spremeni tako, da se iz območja Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah prenese in vključi v območje Občine Lenart:
- parcelna številka 1340/2 (del parcele), k.o. 530 Partinje,
- parcelna številka 1356 (del parcele), k.o. 530 Partinje.

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

v vsebini, kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske 
meje, številka: 58_210-1 z dne 26.2.2019.

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

skem uradnem vestniku.

 Župan občine
Številka: 354-9/2019-14 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 28. marec 2019 Peter Škrlec, 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 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 26/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 3. redni seji, dne 28. marca 2019 sprejel

S K L E P
o spremembi poteka meje med občino Sv. Jurij v Slov. 

goricah in občino Pesnica

I.
Meja med Občino Sv. Jurij v Slov. goricah in Občino Pesnica 

se spremeni tako, da se iz območja Občine Pesnica prenese in 
vključi v območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
- parcelna številka 80, k.o. 528 Malna.

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

v vsebini, kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske 
meje, številka: 210_89-1 z dne 25.01.2019.

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

skem uradnem vestniku.

 Župan občine
Številka: 354-9/2019-15 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 28. marec 2019 Peter Škrlec, 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 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 26/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 3. redni seji, dne 28. marca 2019 sprejel

S K L E P
o spremembi poteka meje med občino Sv. Jurij v Slov. 

goricah in občino Šentilj

I.
Meja med Občino Sv. Jurij v Slov. goricah in Občino Šen-

tilj se spremeni tako, da se iz območja Občine Šentilj prenese in 
vključi v območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
- parcelna številka 1, k.o. 527 Zg. Gasteraj,
- parcelna številka 2, k.o. 527 Zg. Gasteraj,
- parcelna številka 3, k.o. 527 Zg. Gasteraj.

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

v vsebini, kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske 
meje, številka: 210_118-1 z dne 25.01.2019.

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

skem uradnem vestniku.

 Župan občine
Številka: 354-9/2019-16 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 28. marec 2019 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
54/1992, 56/1992 - popr., 13/1993, 42/1994 - odl. US, 1/1999 
- ZNIDC, 41/1999, 54/2000 - ZUOPP, 36/2000 - ZPDZC, 
26/2001, 6/2002, 110/2002 - ZIRD, 5/2003, 2/2004, 7/2004 - 
popr., 3/2004, 6/2005, 69/2005 - odl. US, 9/2006, 21/2006 - odl. 
US, 114/2006 - ZUTPG, 5/2007, 105/2006, 5/2008, 73/2008, 
53/2009, 56/2010, 57/2011, 61/2010 - ZSVarPre, 62/2010 - 
ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2011 - ZSVarPre-A, 57/2012), 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih stori-
tev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 
5/2009, 6/2012), in Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/2009 in 
23/2010), je Občinski svet Občine Šentilj na 4. redni seji, dne 26. 
marca 2019, sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v občini 

Šentilj

1. člen
Občinski svet Občine Šentilj soglaša s ceno storitve pomoč 

družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za 
socialno delo Maribor, enota Pesnica, v višini 17,64 evrov na uro 
opravljene storitve.

Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 4,8 
evrov na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 12,84 
evrov pa je subvencija Občine Šentilj.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o so-

glasju k ceni storitve pomoč družini na domu (MUV št. 6/2018).

3. člen
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju na občinskem svetu, 

objavi pa se v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se 
od 1. januarja 2019 dalje.

Številka: 032-2/2018;40 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.

147

Na osnovi 5. člena Zakona o javnih financah 29. člena Zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - 
ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZI-
PRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZI-
PRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 
- ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 
13/2018; v nadaljevanju ZJF)) in 16. člena Statuta Občine Šentilj 
(MUV št. 26/2009 in 23/2010) je Občinski svet Občine Šentilj na 
svoji 4. redni seji, dne 26. marca 2019 sprejel

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

I. SPLOŠNA DOLOČILA -

1. člen 
(Vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šentilj za leto 2019 določa pro-
račun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna 

Občine Šentilj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v 
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so 
prikazani v splošnem delu proračuna. Stanje denarnih sredstev na 
računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del prora-
čuna za tekoče leto.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega 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:
 Predlog proračuna 2019 v EUR

A.) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. skupaj prihodki 10.413.367,77

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  8.892.982,25 

70 davčni prihodki  6.089.729,00 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201992111300|RS-54|3077|2484|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201992112700|RS-56|3240|1|P|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201993031200|RS-13|559|587|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994071300|RS-42|2767|1698|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999010900|RS-1|1|1|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999060100|RS-41|4873|2028|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000061600|RS-54|7105|2496|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000042600|RS-36|4189|1687|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001041200|RS-26|2767|1583|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002012500|RS-6|540|275|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002121800|RS-110|13132|5388|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003011700|RS-5|152|122|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004011500|RS-2|175|68|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004012700|RS-7|923|2|P|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004011600|RS-3|326|124|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005012100|RS-6|352|149|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005072200|RS-69|7182|3096|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006012700|RS-9|870|312|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006022700|RS-21|2201|824|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006110900|RS-114|11836|4833|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007011900|RS-5|548|220|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006101200|RS-105|10631|4490|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008011800|RS-5|344|188|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008071800|RS-73|10515|3280|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009071000|RS-53|7401|2598|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010071500|RS-56|8537|3132|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011071500|RS-57|8298|2655|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010072600|RS-61|9195|3350|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010073000|RS-62|9339|3387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011052700|RS-40|5269|1910|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011052700|RS-40|5271|1911|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012072700|RS-57|5953|2404|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010060400|RS-45|6767|2321|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011041500|RS-28|3671|1306|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011122100|RS-104|14076|4529|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013122700|RS-111|13187|4136|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006081600|RS-87|9373|3814|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|14013|5407|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007012900|RS-8|725|339|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008052300|RS-51|5426|2137|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009012300|RS-5|420|170|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012012700|RS-6|485|243|O|
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-79-3758-1999
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-124-5204-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-79-4108-2001
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-30-1253-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-110-5389-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-56-2759-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-127-5348-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-14-600-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-109-4692-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-49-2428-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-38-1847-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-107-5582-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-110-4999-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-46-1756-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-101-3677-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-101-3675-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-38-1522-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-14-506-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-55-2277-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-96-3772-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-3386-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-71-3415-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180228RS13O544TO
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 Predlog proračuna 2019 v EUR

700 davki na dohodek in dobiček  4.962.229,00 

703-davki na premoženje  945.000,00 

704-domači davki na blago in storitve  182.500,00 

706 - drugi davki  

71-nedavčni prihodki 2.803.253,25

710 udeležba na dobičku in dohodki 
premoženja

 2.516.100,00 

711-takse in pristojbine  10.000,00 

712-denarne kazni  8.500,00 

713-prihodki od prodaje blaga in storitev  26.240,41 

714-drugi nedavčni prihodki  242.412,84 

72-kapitalski prihodki 617.000,00

720-prihodki od prodaje osnovnih sredstev  

722 prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

 617.000,00 

73-prejete donacije  - 

731-prejete donacije iz tujine  

74-transferni prihodki 903.385,52

740-transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

 442.531,64 

741-prejeta sredstva iz drž. pr. Iz sredstev 
proračuna EU

 460.853,88 

II. skupaj odhodki  11.079.276,50 

40-tekoči odhodki 2.775.472,49

400 plače in drugi izdatki zaposlenih  552.283,68 

401 prispevki delodajalcev  87.365,00 

402 izdatki za blago in storitve  2.060.592,26 

403 plačila domačih obresti  50.231,55 

409 rezerve  25.000,00 

41 tekoči transferi 3.481.108,24

410 subvencije  6.000,00 

411 transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

 2.268.867,53 

412 transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

 231.483,96 

413 drugi domači transferi  974.756,75 

42 investicijski odhodki 4.537.199,28

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev  4.537.199,28 

43 investicijski transferi 285.496,49

431 investicijski transferi podjetjem 
in posameznikom, ki niso proračunski 
uporabniki

 150.000,00 

 Predlog proračuna 2019 v EUR

432 investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

 135.496,49 

III. proračunski primanjkljaj oz. presežek 
(I. - II.)

-665.908,73

B.) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih naložb

 

V. dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev

 50.000,00 

VI. prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev (IV. -V.)

- 50.000,00 

C.) RAČUN FINANCIRANJA

VII. zadolževanje proračuna  189.970,00 

 500 101 - dolgoročno domače zadolževanje  

 500 307 - najeti krediti pri državnem 
proračunu - dolgoročni krediti 

 189.970,00 

VIII. odplačila dolga 690.469,49

55 odplačila dolga 690.469,49

550 odplačila domačega dolga  690.469,49 

IX. Spremembe stanja sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)

- 1.216.408,22 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 500.499,49 

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

 665.908,73 

Poseben del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področje proračunske porabe /PPP/, glavne programe /
GPR/ in podprograme /PGR/, predpisane s programsko klasifika-
cijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke /PP/, te pa na podskupine kontov in konte 
določene s kontnim načrtom.

Poseben del proračuna do ravni PP in načrt razvojnih pro-
gramov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
občine Šentilj: www.sentilj.si.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen 
(Izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

5. člen 
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so vsi prihodki proračuna, ki 
imajo po katerem koli predpisu določeno, da se porabijo za točno 
določen namen. To so: donacije, prihodki od prodaje ali zamenja-
ve občinskega premoženja, odškodnina iz naslova zavarovanj, 
prihodki iz naslova sredstev danih v upravljanje, vse koncesijske 

http://www.sentilj.si
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dajatve, prihodki lastne dejavnosti, transferi iz državnega pro-
računa in iz Evropske unije, turistična taksa, okoljske dajatve, 
komunalni prispevki ter najemnine za uporabo javne strukture. 
Prav tako pa imajo status namenskega prihodka tudi drugi pri-
hodki posameznikov in organizacij, ki so v proračunu določeni 
za skupno izvedbo investicij oz. nalog. Višina in namen veza-
nosti namenskih prihodkov z odhodki je določena v proračunu.

6. člen 
(Prerazporejanje pravic)

Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejet proračun 
oziroma spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Župan 
lahko na osnovi utemeljenih razlogov odobri prerazporeditev 
proračunskih sredstev v posebnem delu proračuna med proračun-
skimi postavkami, med proračunskimi podprogrami, programi in 
področji znotraj posameznega proračunskega uporabnika, pri 
čemer prerazporeditev med posameznimi programskimi prora-
čunskimi področji ne sme presegati 50% obsega področja porabe 
sprejete v proračunu. Med konti iste proračunske postavke lahko 
uporabniki proračuna samostojno prerazporejajo sredstva. Župan 
v poročilih o izvrševanju proračuna /ob polletju in ob zaključ-
nem računu/ poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah oz. o 
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji. Sredstva proračuna 
se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

7. člen 
(Vključevanje novih obveznosti v proračun)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na 
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi 
župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta 
namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadol-
žitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev 
v okviru možnih prihrankov sredstev.

8. člen 
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Za projekte iz načrta razvojnih programov (NRP) se lahko 

prične postopek prevzemanja obveznosti za celotno vrednost 
projekta, vključenega v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere 
ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
proračunskega uporabnika. Izjeme so prevzete najemnine oz. fi-
nančni najemi ter v proračunu posebej potrjene večletne investicije.

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

Omejitev ne velja za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanjem obveznosti za dobavo elektrike, te-
lefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje proračunskih uporabnikov.

9. člen 
(Spreminjanje načrtov razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Prerazporejanje sredstev znotraj NRP je posledica 

prerazporejanja na investicijskih proračunskih postavkah, ven-
dar ne več, kot 20% vrednosti načrtovanega projekta. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno 
potrditi občinski svet- nova investicijska dokumentacija.

Župan lahko v času izvajanja proračuna v NRP-je vključi tudi 
nove programe, na osnovi iz strani občinskega sveta potrjenih 
investicijskih dokumentov.

10. člen 
(Rezerve)

Proračunska rezerva občine deluje kot proračunski sklad. 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje iz-
datkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, po-
plava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseže-
nih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proraču-
nom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

O uporabi rezervnega sklada odloča župan in o uporabi poro-
ča občinskemu svetu.

11. člen 
(Splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vna-
prej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezerva-
cija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske re-
zervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

IV. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finanč-
nega premoženja občine

12. člen 
(Odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. čl. ZJF, lahko 
župan do višine 5000 € odpiše, ali delno odpiše plačilo dolga.

13. člen
Župan sprejme posamični program ravnanja s stvarnim pre-

moženjem občine Šentilj na podlagi veljavnega Letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami občine Šentilj.

14. člen 
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V proračunu občine Šentilj za leto 2019 je predvideno za-

dolževanje v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1. Ni predvideno 
dajanje poroštev.
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V. Prehodne in končne določbe

15. člen 
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 
začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu.

Številka: 032-2/2018;41 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na osnovi 5. člena Zakona o javnih financah 29. člena Zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - 
ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZI-
PRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZI-
PRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 
- ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 
13/2018; v nadaljevanju ZJF)) in 16. člena Statuta Občine Šentilj 
(MUV št. 26/2009 in 23/2010) je Občinski svet Občine Šentilj na 
svoji 4. redni seji, dne 26. marca 2019, sprejel

O D L O K
o proračunu občine Šentilj za leto 2020

I. SPLOŠNA DOLOČILA -

1. člen 
(Vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šentilj za leto 2020 določa pro-
račun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna 

Občine Šentilj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v 
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so 
prikazani v splošnem delu proračuna. Stanje denarnih sredstev na 
računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del prora-
čuna za tekoče leto.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega 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:

Predlog proračuna 2020 v EUR

A.) Bilanca prihodkov in odhodkov  

I. skupaj prihodki 14.437.624,59

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  9.198.954,35 

70 davčni prihodki  6.091.729,00 

700 davki na dohodek in dobiček  4.962.229,00 

703-davki na premoženje  940.000,00 

704-domači davki na blago in storitve  189.500,00 

706 - drugi davki  

71-nedavčni prihodki 3.107.225,35

710 udeležba na dobičku in dohodki 
premoženja

 2.795.194,28 

711-takse in pristojbine  10.000,00 

712-denarne kazni  8.500,00 

713-prihodki od prodaje blaga in storitev  20.000,00 

714-drugi nedavčni prihodki  273.531,07 

72-kapitalski prihodki 715.689,95

720-prihodki od prodaje osnovnih sredstev  

722 prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

 715.689,95 

73-prejete donacije  - 

731-prejete donacije iz tujine  

74-transferni prihodki 4.522.980,29

740-transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

 709.663,28 

741-prejeta sredstva iz drž. pr. Iz sredstev 
proračuna EU

 3.813.317,01 

II. skupaj odhodki  17.239.578,19 

40-tekoči odhodki 2.794.841,21

400 plače in drugi izdatki zaposlenih  688.464,28 

401 prispevki delodajalcev  86.600,00 

402 izdatki za blago in storitve  1.948.098,74 

403 plačila domačih obresti  46.678,19 

409 rezerve  25.000,00 

41 tekoči transferi 3.398.651,59

410 subvencije  6.000,00 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-79-3758-1999
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-124-5204-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-79-4108-2001
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-30-1253-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-110-5389-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-56-2759-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-127-5348-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-14-600-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-109-4692-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-49-2428-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-38-1847-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-107-5582-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-110-4999-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-46-1756-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-101-3677-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-101-3675-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-38-1522-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-14-506-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-55-2277-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-96-3772-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-3386-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-71-3415-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180228RS13O544TO
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Predlog proračuna 2020 v EUR

411 transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

 2.211.000,00 

412 transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

 213.483,96 

413 drugi domači transferi  968.167,63 

42 investicijski odhodki 10.744.839,77

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev  10.744.839,77 

43 investicijski transferi 301.245,62

431 investicijski transferi podjetjem 
in posameznikom, ki niso proračunski 
uporabniki

 200.000,00 

432 investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

 101.245,62 

III. proračunski primanjkljaj oz. presežek 
(I. - II.)

-2.801.953,60

B.) Račun finančnih terjatev in naložb  

IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih naložb

 

V. dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev

 50.000,00 

VI. prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev (IV. -V.)

- 50.000,00 

C.) Račun financiranja  

VII. zadolževanje proračuna  3.182.534,00 

 500 101 - dolgoročno domače zadolževanje  3.000.000,00 

 500 307 - najeti krediti pri državnem 
proračunu - dolgoročni krediti 

 182.534,00 

VIII. odplačila dolga 330.580,40

55 odplačila dolga 330.580,40

550 odplačila domačega dolga  330.580,40 

IX. Spremembe stanja sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)

- 0,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  2.851.953,60 

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

 2.801.953,60 

Poseben del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področje proračunske porabe /PPP/, glavne programe /
GPR/ in podprograme /PGR/, predpisane s programsko klasifika-
cijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke /PP/, te pa na podskupine kontov in konte 
določene s kontnim načrtom.

Poseben del proračuna do ravni PP in načrt razvojnih pro-
gramov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
občine Šentilj: www.sentilj.si.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen 
(Izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

5. člen 
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so vsi prihodki proračuna, ki 
imajo po katerem koli predpisu določeno, da se porabijo za točno 
določen namen. To so: donacije, prihodki od prodaje ali zamenja-
ve občinskega premoženja, odškodnina iz naslova zavarovanj, 
prihodki iz naslova sredstev danih v upravljanje, vse koncesijske 
dajatve, prihodki lastne dejavnosti, transferi iz državnega pro-
računa in iz Evropske unije, turistična taksa, okoljske dajatve, 
komunalni prispevki ter najemnine za uporabo javne strukture. 
Prav tako pa imajo status namenskega prihodka tudi drugi pri-
hodki posameznikov in organizacij, ki so v proračunu določeni 
za skupno izvedbo investicij oz. nalog. Višina in namen veza-
nosti namenskih prihodkov z odhodki je določena v proračunu.

6. člen 
(Prerazporejanje pravic)

Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejet proračun 
oziroma spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Župan 
lahko na osnovi utemeljenih razlogov odobri prerazporeditev 
proračunskih sredstev v posebnem delu proračuna med proračun-
skimi postavkami, med proračunskimi podprogrami, programi in 
področji znotraj posameznega proračunskega uporabnika, pri 
čemer prerazporeditev med posameznimi programskimi prora-
čunskimi področji ne sme presegati 50% obsega področja porabe 
sprejete v proračunu. Med konti iste proračunske postavke lahko 
uporabniki proračuna samostojno prerazporejajo sredstva. Župan 
v poročilih o izvrševanju proračuna /ob polletju in ob zaključ-
nem računu/ poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah oz. o 
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji. Sredstva proračuna 
se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

7. člen 
(Vključevanje novih obveznosti v proračun)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na 
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi 
župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta 
namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadol-
žitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev 
v okviru možnih prihrankov sredstev.

8. člen 
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Za projekte iz načrta razvojnih programov (NRP) se lahko 

prične postopek prevzemanja obveznosti za celotno vrednost 
projekta, vključenega v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo 
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske trans-
fere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem 

http://www.sentilj.si
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načrtu proračunskega uporabnika. Izjeme so prevzete najemnine 
oz. finančni najemi ter v proračunu posebej potrjene večletne in-
vesticije.

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

Omejitev ne velja za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanjem obveznosti za dobavo elektrike, te-
lefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje proračunskih uporabnikov.

9. člen 
(Spreminjanje načrtov razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-
zvojnih programov. Prerazporejanje sredstev znotraj NRP je 
posledica prerazporejanja na investicijskih proračunskih po-
stavkah, vendar ne več, kot 20% vrednosti načrtovanega pro-
jekta. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, 
mora predhodno potrditi občinski svet- nova investicijska  
dokumentacija.

Župan lahko v času izvajanja proračuna v NRP-je vključi tudi 
nove programe, na osnovi iz strani občinskega sveta potrjenih 
investicijskih dokumentov.

10. člen 
(Rezerve)

Proračunska rezerva občine deluje kot proračunski sklad. 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje iz-
datkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, po-
plava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseže-
nih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proraču-
nom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

O uporabi rezervnega sklada odloča župan in o uporabi poro-
ča občinskemu svetu.

11. člen 
(Splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vna-
prej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezerva-
cija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske re-
zervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

IV. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja občine

12. člen 
(Odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. čl. ZJF, lahko 
župan do višine 5000 € odpiše, ali delno odpiše plačilo dolga.

13. člen
Župan sprejme posamični program ravnanja s stvarnim pre-

moženjem občine Šentilj na podlagi veljavnega Letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami občine Šentilj.

14. člen 
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V proračunu občine Šentilj za leto 2020 je predvideno za-

dolževanje v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 in zadolževanje 
za izgradnjo društvenega doma. Ni predvideno dajanje poroštev.

V. Prehodne in končne določbe

15. člen 
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 
začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu.

Številka: 032-2/2018;42 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.

149

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Šentilj 
(MUV, št. 25/11) in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 
26/09 in 23/10) je Občinski svet Občine Šentilj na svoji 4. redni 
seji, dne 26. marca 2019, sprejel naslednji

S K L E P
o priznanjih občine Šentilj

1. člen
Priznanja Občine Šentilj prejmejo:

- naziv častni občan Občine Šentilj prejme MAKS KOC-
BEK iz Sladkega Vrha,

- zlato plaketo Občine Šentilj prejme IVAN VELIKOGNE iz 
Šentilja,

- srebrno plaketo Občine Šentilj prejme ZDENKA ŠABE-
DER iz Šentilja,

- srebrno plaketo Občine Šentilj prejme LEOPOLD ME-
THANS iz Spodnje Velke

- bronasto plaketo Občine Šentilj prejme PETER MAHER iz 
Zgornje Velke,

- bronasto plaketo Občine Šentilj prejme STANISLAV ŽE-
BELA iz Šentilja,
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- spominsko priznanje Občine Šentilj prejme LILJANA 
ŠMUC iz Šentilja,

- spominsko priznanje Občine Šentilj prejme MARJANA 
DAJČMAN iz Šentilja.

2. člen
Priznanja iz 1. člena tega sklepa se podelijo na osrednji pro-

slavi ob občinskem prazniku.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 0322/2018;28 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) je Občinski svet Občine Šentilj na 4. redni seji, dne 26. 
marca 2019, sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi službenega vozila občine Šentilj v službene in 

osebne namene

1. člen
Ta pravilnik določa upravičenca do uporabe službenega vozi-

la Občine Šentilj v službene in osebne namene, njegove pravice 
in dolžnosti ter način in pogoje uporabe.

2. člen
Službeno vozilo po tem pravilniku je vozilo v lasti Občine 

Šentilj ter vozilo, ki ga ima Občina Šentilj v zakupu oziroma 
najemu.

Upravičenec do uporabe službenega vozila v službene in 
osebne namene je lahko župan Občine Šentilj.

3. člen
Službeni avtomobil se uporablja za službene namene. Pod 

pogoji in na način, ki ga določa ta pravilnik, se službeni avtomo-
bil lahko uporablja tudi za osebne namene upravičenca.

4. člen
Uporaba službenega avtomobila za službene namene je upo-

raba avtomobila, ki je povezana z opravljanjem del in nalog v 
okviru službenih obveznosti upravičenca, ki so potrebne za izva-
janje nalog in funkcij organa, določenih s predpisi.

Uporaba službenega avtomobila v osebne namene je uporaba 
avtomobila, ki ni povezana z opravljanjem del in nalog v okviru 
službenih obveznosti.

Uporaba službenega avtomobila za vožnjo na delo in z dela 
se šteje kot uporaba službenega avtomobila v osebne namene.

5. člen
Upravičenec uporablja službeni avtomobil v službene name-

ne samo na podlagi veljavnega potnega naloga, izdanega na ime 
upravičenca za čas opravljanja funkcije oziroma trajanja manda-
ta župana.

6. člen
Upravičenec pridobi pravico do uporabe službenega vozila za 

službene in osebne namene s sklenitvijo pogodbe, ki jo s strani 
Občine Šentilj podpiše direktor občinske uprave iz razloga:
- stalne dosegljivosti,
- pogostega opravljanja nalog izven občine ali rednega de-

lovnega časa in
- ekonomičnosti uporabe.

Z dnem pridobitve pravice do uporabe službenega vozila za 
službene in osebne namene, upravičenec ni več upravičen do po-
vračila stroškov za prevoz na delo in z dela ali za uporabo lastne-
ga vozila v službene namene.

Uporaba službenega vozila za službene in osebne namene je 
boniteta, od katere se plačuje dohodnina. Akontacija dohodnine 
se obračunava mesečno in se odtegne od plače upravičenca.

Upravičenec izgubi pravico do uporabe službenega vozila za 
službene in osebne namene z dnem prenehanja opravljanja funk-
cije. Vozilo mora vrniti takoj oziroma najkasneje v treh dneh po 
prenehanju funkcije.

Ob prevzemu in vrnitvi vozila se sestavi primopredajni za-
pisnik s podrobno specifikacijo, ki ga podpišeta upravičenec in 
skrbnik službenih vozil.

7. člen
Upravičenec je dolžan s službenim vozilom ravnati kot skr-

ben gospodar ter skladno s tehničnimi normativi proizvajalca, s 
cestno prometnimi predpisi in s tem pravilnikom.

Upravičenec je zlasti dolžan skrbeti, da:
- ima veljavno vozniško dovoljenje in podlago za uporabo 

službenega vozila (potni nalog),
- je vozilo v času mirovanja pravilno parkirano na vnaprej 

določenem mestu oziroma garaži,
- ob morebitnem škodnem dogodku sestavi zapisnik o ne-

zgodi,
- obvesti skrbnika službenih vozil o morebitni okvari oziro-

ma v primeru prometne nesreče.

8. člen
Upravičenec pravice do uporabe ne more prenesti na drugo 

osebo, razen v izjemnih primerih (npr. bolezen ali slabo počutje 
upravičenca), pri čemer mora biti sam prisoten pri vožnji.

9. člen
V primeru kršitev cestno prometnih predpisov mora upravi-

čenec poravnati izrečene globe.
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Upravičenec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo pov-
zroči naklepno ali iz hude malomarnosti. Odškodninsko odgo-
vornost upravičenca se ugotavlja po splošnih predpisih o povrni-
tvi škode in odgovornosti delavcev v delovnopravnih razmerjih.

10. člen
Vsi stroški, povezani z registracijo službenih vozil, rednim in 

izrednim vzdrževanjem, stroški goriva, maziva, cestnin oziroma 
vinjet, stroški obveznega in kasko zavarovanje ter drugi stroški, 
povezani z uporabo službenih vozil, se krijejo iz proračuna Ob-
čine Šentilj.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški cestnin 
oziroma vinjet za tujino iz proračuna Občine Šentilj plačujejo le 
v primeru uporabe službenega vozila za službene namene.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 032-2/2018;44 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 116. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) je občinski svet Občine Šentilj na svoji 4. redni seji, dne 
26. marca 2019, sprejel naslednji

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega 

načrta za del območja plansko prostorske enote ŠE 13 v 
Šentilju v Slovenskih goricah

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ob-

činskega lokacijskega načrta za del območja plansko prostorske 
enote ŠE 13 v Šentilju v Slovenskih goricah (MUV, št. 23/05, 
23/06, 27/06, 24/07, 26/08, 15/12, 18/12, 4/13, 7/13, 6/14, 12/17 
in 22/17), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projekti-
ranje d.o.o., pod številko naloge: 18044.

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta 

za del območja plansko prostorske enote ŠE 13 v Šentilju 
v Slovenskih goricah vsebujejo poleg tega odloka tudi gra-
fični del in obvezne priloge, ki so na vpogled v prostorih 
Občine Šentilj.

(2) Grafični del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 
za del območja plansko prostorske enote ŠE 13 v Šentilju v 

Slovenskih goricah vsebuje naslednje grafične načrte:
− Izsek iz OLN za del območja ‚PPE ŠE 13‘ v Šentilju v 

Slovenskih goricah
− Prikaz območja obravnave na DOF
− Ureditvena situacija
− Urbanistični pogoji
− Prerez A-B
− Prikaz poteka omrežij ter načina priključevanja na javno 

gospodarsko infrastrukturo

3. člen
V 3. členu se v seznam parcel dodata parceli 152/131 in 

152/153.

4. člen
V 7. členu se v tabeli doda vrstica »12…prostostoječe hiše 

E…8…stanovanjska…(K)+P+M«. V zadnji vrstici tabele se šte-
vilo stavb iz 130 spremeni v 138.

5. člen
V 9. členu se doda nov odstavek, ki se glasi »Prostostoječe 

hiše E
− Morfološka enota obsega zahodni rob območja OLN, se-

verno od Sadjarske poti.
− Stavbe imajo tloris v obliki črke L površine 132 m2, z izje-

mo prve (južne) stavbe v nizu, ki ima (zaradi oblike stavb-
nega zemljišča) pravokotni tloris dimenzij 8 x 15 m.

− Etažnost objektov je K+P+M, višinska kota pritličja je 2.5 
do 3 m nad koto ceste.

− Strehe so dvokapne.
− Kritina je v opečni ali temno rjavi barvi.
− Fasade so v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih, dopu-

stna je uporaba naravnih materialov – les, kamen.
− Stavbe so dostopne iz novo načrtovane ceste, ki se priklju-

čuje na Sadjarsko pot.
− Ob Sadjarski poti je načrtovana tudi postavitev spominske-

ga znamenja – kapelice.

6. člen
V 13. členu se v poglavju »Notranje cestno omrežje« drugi 

stavek spremeni tako, da se glasi »Sestavljajo ga Cesta B, Cesta 
C, Cesta D, Cesta 1, Cesta 2, Cesta 3, Cesta 4, Nova dostopna 
cesta in krajši slepi neimenovani priključki do objektov. V po-
glavju »Promet pešcev in kolesarjev« se drugi stavek spremeni 
tako, da se glasi »Pešcem in kolesarjem so namenjene tudi vse 
skupne prometne površine Cest B, D,C, 1, 2, 3, 4 in nove dosto-
pne ceste«.

7. člen
Na koncu 17. člena se doda naslednje besedilo: »Za napajanje 

prostostoječih hiš E je potrebno zgraditi nizkonapetostni kabelski 
razvod iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Šentilj 
10 (t-779) do nove razdelilne priključne omarice objektov, načrt 
nizkonapetostnega razvoda pa naročiti pri Elektru Maribor d.d. 
Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih 
vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati v skladu s teh-
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ničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi 
in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.«

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 032-2/2018;46 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 116. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) je občinski svet Občine Šentilj na svoji 4. redni seji, dne 
26. marca 2019, sprejel naslednji

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah

I. Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski na-

črt za del območja EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih go-
ricah, v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d.o.o., pod št. naloge 18035.

2. člen 
(opis prostorske ureditve)

Načrtuje se gradnja devetih enostanovanjskih stavb etažnosti 
K+P+M in pomožnih objektov, ureditev pripadajočih zemljišč, 
nova dostopna ulica v vzhodnem delu območja, rekonstrukci-
ja obstoječih javnih poti JP 892761 R2-437 – Džurič (Šeškova 
ulica) in JP 892751 R2 - črpališče – Habulin (Nova ulica) ter 
oprema območja s komunalno in energetsko infrastrukture ter 
omrežjem elektronskih komunikacij.

3. člen 
(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah 
(v nadaljevanju: odlok) določa območje, pogoje za ume-
stitev načrtovane prostorske ureditve v prostor, zasnovo 
projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno do-
bro, parcelacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje  

kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, do-
pustna odstopanja ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem 
delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v pro-
storih Občine Šentilj.

II. Območje OPPN

4. člen 
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN leži v jugozahodnem delu naselja Šen-
tilj v Slovenskih goricah, med regionalno cesto II. reda 
R2-437 (Šentilj-Pesnica) in avtocesto A1 (Šentilj–Dra-
gučova–Maribor–Slivnica–Celje–Trojane–Ljubljana 
(Zadobrova–Malence–Kozarje)–Postojna–Divača–Črni 
Kal–Srmin). Natančneje se nahaja severno od javne poti 
JP 892761 R2 437 – Džurič (Šeškova ulica) in vzhodno 
od javne poti JP 892751 R2 437 - črpališče – Habulin  
(Nova ulica).

(2) Velikost območja OPPN je približno 0,86 ha.
(3) Območje OPPN v skladu z geodetskim načrtom obsega ze-

mljišča ali dele zemljišč s parc. št. 31/1, 31/2, 31/9, 31/10, 
31/24, 31/29, 31/30, 31/31, 36/1, 38/2, 47/1, 57/3, 59/2, 63, 
65 in 468/2, vse k.o. Štrihovec (582).

(4) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omo-
gočajo prikaz njegove meje v naravi. Koordinate tehničnih 
elementov so razvidne iz grafičnega dela, karta 7 »Načrt 
parcelacije«.

5. člen 
(funkcija območja OPPN)

(1) Območje OPPN je namenjeno stanovanju.
(2) Kot spremljevalne dejavnosti je dopustno umeščati dejav-

nosti zdravstva, socialnega varstva, varstva otrok, trgovske, 
poslovne, storitvene, turistične, upravne dejavnosti, dejav-
nosti intelektualnih in umetniških storitev ter druge dejav-
nosti, ki ne poslabšujejo kakovosti bivalnega okolja.

III. Pogoji za umestitev načrtovane prostorske ureditve v 
prostor

6. člen 
(novogradnje stavb)

Zgradi se devet enostanovanjskih stavb s pomožnimi objekti. 
Stavbe so razporejene v tri nize, ki so v brežino postavljeni tako, 
da slemena stavb potekajo čim bolj vzporedno s terenom.

7.  člen 
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 

novogradenj)
(1) Horizontalni gabariti in lega objektov in ureditev so razvi-

dni iz grafičnega dela na kartah št. 4/1 »Ureditvena situaci-
ja« in št. 4/2 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz 
karte št. 4/3 »Karakteristični prerezi«.
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(2) Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 4/2 »Urbanistič-
ni pogoji«:
- gradbena površina stavb je največja dopustna pozidana 

površina stavbe;
- tlakovane površine so informativno prikazane utrjene po-

vršine ob stavbi,
- gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne sme 

presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjeni v 
notranjost;

- etažnost je največje število etaž;
- dostop je smer glavnega dostopa do stavbe;
- drevored je obveznost zasaditve skupine drevorednega 

drevja.
(3) Enostanovanjska stavba:

- gradbena površina: stavbe ob Novi cesti 12 m x 8 m, dru-
ge stavbe 10 m x 8 m. Gradbena površina se lahko znotraj 
grafično opredeljene gradbene meje prestavlja, pri tem 
mora biti odmik med stanovanjskimi stavbami najmanj 
8,0 m;

- etažnost: K+P+M;
- klet: delno ali v celoti vkopana, vzhodna stran kleti je 

lahko tudi v celoti izpostavljena (nad nivojem terena). V 
izpostavljenih delih kleti se lahko uredijo bivalni prosto-
ri;

- streha: strma dvokapnica, sleme strehe je vzporedno z 
daljšo stranico stavbe. Kritina je v opečni ali temni barvi. 
Dopustna je izvedba čopov in frčad;

- fasade: bela barve ali pastelni zemeljski barvni toni. Do-
pustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen;

- parkiranje: v garaži znotraj gradbene površine stavbe ali 
pred hišo na ploščadi. Del ploščadi je lahko pokrit z nad-
strešnico velikosti največ 30 m2, ki se lahko postavi do 
meje gradbene parcelne. Namesto nadstrešnice se lahko 
v velikosti največ 30 m2 zgradi tudi garaža, ki se postavi 
najmanj 1,0 m od meje gradbene parcele. Ob dveh južno 
ležečih stavbah zahodnega niza (ob Novi cesti) se prostor 
pod ploščadjo (nadstrešnico, garažo) delno podkleti;

- odprte površine: vsaj 50% gradbene parcele mora biti 
ozelenjene (neutrjena zatravljena površina) in zasajene z 
drevjem;

- dovozi in dostopi na gradbene parcele: z javne poti (Nova 
ulica) za zahodni niz stavb in, za pet stavb v vzhodnem 
delu območja, s skupnega priključka na javno pot (Še-
škova ulica);

- pomožni objekti: dovoljena je gradnja pomožnih objek-
tov, pri čemer je treba pri vseh objektih spoštovati določ-
be, ki se nanašajo na zagotovitev deleža neutrjenih povr-
šin na gradbeni parceli. Pomožni objekti se odmaknejo 
najmanj 1,5 m od sosednje gradbene parcele, razen če ni 
v tem odloku določeno drugače. S soglasjem lastnika so-
sednje gradbene parcele je odmik lahko manjši. Ograje, 
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in 
pomožni komunalni objekti se postavlja do meje gradbe-
ne parcele, s soglasjem lastnika sosednje gradbene parce-
le pa na mejo;

- namembnost: dopustne so spremembe namembnosti do 
manj kot polovice površin posamezne enostanovanjske 
stavbe za mirne storitvene dejavnosti, pod pogojem, da 
nova namembnost ne presega zakonsko dopustnega ni-
voja motenj v okolju (npr. hrup) in da velikost posame-
zne parcele ustreza normativnim pogojem za posamezne 

dejavnosti (dodatno potrebno parkiranje in manipulacija 
na lastni gradbeni parceli).

8. člen 
(pogoji za urejanje odprtih površin)

(1) Ob južnem robu Šeškove ulice se zasadi skupina drevore-
dnega drevja.

(2) Ob stavbah se uredijo parkirne in druge utrjene površine ter 
dvorišča. Preostale površine se zatravijo in zasadijo.

(3) Terenski prehodi se urejajo kot ozelenjene brežine, izjemo-
ma tudi z opornimi zidovi katerih višina ne sme presega 
1,0 m. Urejanje terenskih prehodov se izvaja pod nadzorom 
geomehanika.

IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

9. člen 
(skupne določbe)

(1) Za načrtovano prometno, energetsko in komunalno infra-
strukturo ter infrastrukturo omrežja elektronskih komuni-
kacij se naroči projektno dokumentacijo. Projektiranje in 
gradnja infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi 
pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, 
v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom, ter skladno z 
zakonodajo, ki ureja področje sanitarnega, higienskega in 
požarnega varstva. Upošteva se predpisane minimalne od-
mike med vodovodom in kanalizacijo; minimalni horizon-
talni odmik je 0,5 m in minimalni vertikalni odmik je 3,0 
m, pri čemer vodovod poteka nad kanalizacijo. V kolikor 
tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod ustre-
zno zaščititi.

(2) Zasnova prometnega omrežja je razvidna v grafičnem delu 
na karti 5/1 »Ureditvena situacija prometne infrastrukture«. 
Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov 
in naprav ter omrežja elektronskih komunikacij je razviden 
v kartografskem delu karta 5/2 »Ureditvena situacija ko-
munalne in energetske infrastrukture ter omrežja elektron-
skih komunikacij«.

10. člen 
(prometna infrastruktura)

(1) Prometno dostopnost zagotavljata kategorizirani javni poti 
JP 892761 R2-437 – Džurič (Šeškova ulica) in JP 892751 
R2 - črpališče – Habulin (Nova ulica), ki se na območju 
OPPN rekonstruirata in uredita kot skupna prometna povr-
šina (pešci, kolesarji) s širino vozišča 5,5 m in obojestran-
skima bankinama širine 0,5 m.

(2) Za dovoz do predvidenih stanovanjskih stavb se uredi nova 
dostopna ulica v vzhodnem delu območja, ki se prometno 
podrejeno naveže na rekonstruirano Šeškovo ulico. Zaradi 
velikega vzdolžnega nagiba vozišča Šeškove ulice se pri-
ključek nove dostopne ulice višinsko oblikuje tako, da ne 
bo prišlo do prečnega zdrsa vozil v območju priključka. 
Nova dostopna ulica se uredi kot skupna prometna površi-
na za motorni in nemotorni promet širine 5,0 m. Oblikuje 
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se tako, da se na njej uredi tudi obračališče za interventna 
in dostavna vozila.

(3) V širino prečnega profila skupnih prometnih površin niso 
zajete eventualno potrebne površine za nasipe in vkope. 
Postavitev urbane opreme v cestnem svetu ne sme onemo-
gočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja.

(4) V območju cestnih priključkov se zagotoviti preglednost, 
ki se jo določi s preglednimi trikotniki, ki upoštevajo pred-
videno hitrost na prednostni cesti (do vključno 30 km/h). 
Za zagotavljanje preglednosti je možno uporabiti tudi pro-
metna ogledala.

(5) Priključke do predvidenih stavb je treba višinsko prilagodi-
ti prometni ureditvi.

(6) Parkiranje dveh osebnih vozil je predvideno na lastnih par-
celah. Parkirna mesta morajo biti odmaknjena od roba sku-
pnih prometnih površin tako, da bo zagotovljena potrebna 
manipulativna površina pri uvažanju na parkirna mesta, ki 
je 6,5 m. V primeru parkirnih mest pod nadstrešnicami in 
v garažah, se njihove dimenzije in postavitev nosilne kon-
strukcije pri nadstrešnicah prilagodi merodajnim vozilom, 
ki bodo parkirali in njihovim lastnostim.

11. člen 
(vodovodno omrežje)

(1) Zgradi se ustrezne nove priključne vodovodne cevovode, 
ki se navežejo na obstoječe javno vodovodno omrežje v 
javni poti JP 892751 (Novi ulici).

(2) Požarna varnost (hidrantno omrežje in dimenzije novih vo-
dovodnih cevovodov se uskladijo z veljavnim pravilnikom 
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje po-
žarov. Hidranti morajo biti nadtalni in postavljeni tako, da 
so dostopni ob vsakem času.

12. člen 
(odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih vod)

(1) Izvede se ločena sistema odvajanja padavinskih in komu-
nalnih odpadnih vod.

(2) Območje se s kanalizacijskim vodom za odvajanje komu-
nalnih odpadnih vod naveže na obstoječo komunalno kana-
lizacijo, ki poteka po severovzhodnem robu območja in v 
Šeškovi ulici s končno dispozicijo odpadnih vod na čistilni 
napravi Šentilj – jug. Kanalizacija se izvede vodotesno, po 
končani gradnji se pridobi atest o vodotesnosti.

(3) Odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in stre-
šin se uredi tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske 
vode s strešin ter vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodlji-
vimi snovmi, se speljejo razpršeno po terenu preko ustrezno 
dimenzionirahih zadrževalnikov deževnice. Odvodnja se na-
črtuje tako, da bo višek padavinske vode speljan izven pla-
zljivega in erozijsko ogroženega območja na način, da niso 
ogrožena sosednja zemljišča in objekti. V primeru odvodnje 
po erozijsko nestabilnih in plazljivih tleh se predvidi odvo-
dnja po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.

(4) Na koti temeljenja se okoli stavb izvede ustrezna drenaža, 
ki preusmeri precejne vode iz območja temeljenja stavbe.

(5) Odvodnjo padavinskih vod s prometnih površin se uredi 
razpršeno oziroma organizirano v obcestne jarke.

13. člen 
(elektroenergetska infrastruktura)

(1) Po območju potekajo NN prostozračni nadzemni vodi 0,4 
kV, ki se jih prestavi in kablira skladno s pogoji upravljavca.

(2) Za napajanje območja z električno energijo se zgradi ustre-
zni nizkonapetostni kablovod do načrtovanih stanovanjskih 
stavb, ki se naveže na transformatorsko postajo TP 20/0,4 
kV ŠENTILJ 8 (T-706) in izven območja OPPN poteka v 
trasi obstoječega NN voda v JP 892751 (Nova ulica).

(3) Za osvetlitev območja se zgradi javno razsvetljavo pod po-
goji upravljavca. Napajanje predvidene javne razsvetljave 
bo iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV ŠENTILJ 8 
(T-706).

14. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij)

Predvidene stavbe se lahko, pod pogoji upravljavca, navežejo 
na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij.

15. člen 
(plinovod)

Pod pogoji upravljavca distribucijskega omrežja se lahko 
zgradi plinovod, ki se naveže na načrtovano plinsko distribucij-
sko omrežje v javni poti JP 892751 (Nova ulica) ali pa, po JP 
892761 (Šeškova ulica), na obstoječe distribucijsko omrežje v 
Mariborski cesti.

16. člen 
(ogrevanje)

Ogrevanje objektov na območju je lahko individualno z eko-
loško sprejemljivimi gorivi (utekočinjen naftni plin, toplotna 
črpalka, geotermalna, solarna in podobne vrste energije). Mo-
žno je izvesti ogrevanje iz skupnega rezervoarja na utekočinjen 
naftni plin (UNP) za več objektov skupaj. V tem primeru mora 
biti plinovodna instalacija oz. sistem oskrbe z UNP izvedena in 
dimenzionirana tako, da bo možna morebitna kasnejša priključi-
tev na plinovodno omrežje za zemeljski plin, ko (če) bo na tem 
območju zgrajeno.

V. Merila in pogoji za parcelacijo

17. člen 
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije iz gra-
fičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
ki je prikazan na karti 7 »Načrt parcelacije«.

(2) Nove parcelne meje so določene s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo njihov prikaz v naravi. Koordinate tehničnih 
elementov so razvidne iz grafičnega dela, karta 7 »Načrt 
parcelacije«.

VI. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

18. člen 
(varstvo kulturne dediščine)

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-
šni arheološki varstveni režim, ki najditelja/ lastnika zemljišča/  
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investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zave-
zuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.

VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in naravnih virov 
ter ohranjanje narave

19. člen 
(zrak)

Preprečuje se prašenje z odlagališč materiala in gradbišč in 
nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča 
s transportnimi sredstvi. Dovozne gradbene poti morajo biti utr-
jene in redno čiščene. V času izkopa zemljine in ostalih grad-
benih del je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in 
vetrovno vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje 
prašnih delcev v ozračje.

20. člen 
(tla)

Med gradnjo se:
- posege v tla izvaja tako, da so prizadete čim manjše površi-

ne tal;
- stavbe obvezno temelji v enotna, homogena in stabilna te-

meljna tla. Iz temeljnih tal se odstrani umetni nasip, more-
bitne organske in razmočene zemljine ter se jih nadomesti s 
podbetonom;

- viške materiala od izkopa gradbenih jam se odpelje na ure-
jena odlagališča;

- posebno pozornost posveti onesnaženim tlom v primeru 
razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. 
V tem primeru se onesnaženi material pred odlaganjem na 
začasno ali trajno odlagališče preišče skladno z določili ve-
ljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom od-
stranjevanja se določi tudi lokacija začasnega odlagališča;

- na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in dru-
gih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem 
gradnje zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod 
(v kolikor te nastajajo).

21. člen 
(ravnanje z odpadki)

Komunalne odpadke je treba zbirati ločeno v ustrezne tipizi-
rane posode in poskrbeti za organiziran odvoz odpadkov.

22. člen 
(varstvo voda)

(1) Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja dejavno-
sti so:
- padavinske vode s streh in utrjenih površin;
- komunalne odpadne vode.

(2) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej se na celo-
tnem območju urejanja omeji ali prepreči z naslednjimi ukrepi:
- upošteva se vsa določila 12. člena tega odloka;
- pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevar-

ne spojine;

- odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbišču se ne 
smejo izpuščati v podtalje;

- na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporter-
jev (hrušk);

- prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih od-
padkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen);

- v času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potreb-
ne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo 
zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv 
in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotovi-
ti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 
začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter 
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možno-
stjo izliva v tla in v vodotoke;

- v primeru ogrevanja s toplotno črpalko sistema voda-vo-
da, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geoson-
do, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske 
sonde, za kar je treba izvesti vrtino, si mora investitor 
pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za 
pridobivanje toplote. Vodno dovoljenje je treba pridobiti 
pred pridobitvijo vodnega soglasja. Za izvedbo vrtine in 
toplotne črpalne navedenih sistemov je treba pridobiti lo-
čeno vodno soglasje;

- pred gradnjo objektov na predmetnem območju mora biti 
zgrajena vsa tista predvidena javna gospodarska infra-
struktura, na katero se posamezna stavba mora priključiti;

- investitor mora po končanem projektiranju in pred gra-
dnjo objektov na obravnavanem območju pridobiti vo-
dno soglasje.

23. člen 
(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje nahaja 
v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Umeščene dejavnosti 
ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni hru-
pa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki 
so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa.

24. člen 
(varstvo človekovega zdravja)

Gradbišča je treba organizirati tako, da bo čas izvajanja del 
čim krajši. Čas gradnje in prevoza materiala potrebnega za izgra-
dnjo se omeji na čas med 7. in 20. uro.

25. člen 
(svetlobno onesnaženje)

Zaradi svetlobnega onesnaženja se gradbišče po 20. uri ne 
osvetljuje, razen v primeru utemeljenih izjem.

VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami

26. člen5 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje po 
MCS lestvici (500-letno povratno obdobje s projektnim  
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pospeškom tal 0,10 g) zato se temu primerno predvidi na-
čin gradnje.

(2) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času 
obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih 
škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti 
izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj ob-
vestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko 
enoto.

(3) Pri projektiranju se upošteva požarno ogroženost narav-
nega okolja, požarna tveganja, ki so povezana s povečano 
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevar-
nih snovi ter širjenja požara med posameznimi poselitveni-
mi območji. Zagotovi se:
- pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Pogoji za od-

mike med stavbami in potrebne protipožarne ločitve, ki 
se določajo na podlagi slovenskih ali tujih predpisov, po-
trebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod po-
žarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da je 
s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče 
na sosednjo stavbo. O smereh evakuacijskih poti odloči 
projektant;

- zadostno količino vode v hidrantnem omrežju za gašenje 
požarov;

- dovozne poti za gasilsko intervencijo. Projektirajo in iz-
vedejo se tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN in

- potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti 
za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene 
površine in delovne površine za gasilska vozila.

IX. Etapnost

27. člen 
(etapnost)

Območje obravnave se lahko izgrajuje etapno. Pred gradnjo 
posamezne stavbe mora biti zgrajena vsa tista predvidena javna 
gospodarska infrastruktura, na katero se posamezna stavba mora 
priključiti.

X. Dopustna odstopanja

28. člen 
(tolerance glede oblikovanja objektov)

(1) Pri dopustni gradbeni površini in gradbeni meji je možno 
lokalno odstopanje izven dopustne gradbene površine ali 
gradbene meje za 1,00 zaradi izzidkov in za 2,00 m zaradi 
balkona. Pri tem ne sme biti poseženo v svetli profil ceste. 
Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.

(2) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se določijo v 
projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(3) Vse višinske kote se natančno določijo v projektni doku-
mentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme nega-
tivno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.

29. člen 
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)

(1) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energet-
ska in prometna infrastruktura, omrežje elektronskih  

komunikacij), določenih s tem OPPN, so dopustna, če se 
v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih 
ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali la-
stniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega 
ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne 
boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativ-
nega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in 
parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega obmo-
čja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne 
smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

(2) Tehnični elementi za zakoličenje novih parcelnih mej se v 
skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v 
projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(3) Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve uskla-
jene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k 
temu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odsto-
panj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristoj-
nih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi.

XI. Obveznosti investitorjev in izvajalcev

30. člen 
(organizacija gradbišča in delovišča)

(1) Območje gradbišča in delovišča je celotno ali del območja 
tega OPPN.

(2) Gradbišče mora biti zavarovano z ograjo.
(3) Gradbišče in način dela je treba organizirati tako, da bo 

gradnja zavzela čim manj prostora in da bo preprečeno 
onesnaževanje tal. Pri odrivih zemlje je treba zagotoviti, da 
se humusna plast skrbno odgrne in deponira na lokaciji po-
sega, ločeno od ostalega materiala ter se takoj po končani 
gradnji uporabi za ureditev zelenih površin.

(4) Brežine začasnih izkopov za gradbeno jamo se v zemljinah 
izvedejo v naklonu 1:1, v hribinah pa 4:1. Zemeljska dela 
se izvajajo kontinuirano, v najkrajšem možnem času in v 
sušnem obdobju. Po izkopu gradbene jame se takoj pristopi 
k izvedbi temeljev in obodne drenaže, ki se minimalno 0,5 
m nad temenom zasipa s filterskim materialom (prani gra-
moz 8 – 16 mm).

(5) Transport materiala do območja poteka po obstoječih ob-
činskih in državnih cestah.

(6) Na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipula-
tivnih površin se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpa-
dne embalaže v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo.

(7) Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gra-
dnje postavljene objekte in vse ostanke začasno deponira-
nih materialov ter površine urediti skladno z načrtovanim 
namenom.

31. člen 
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, 
so dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:
- pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljav-

ce komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja 
elektronskih komunikacij, z njimi evidentirati obstoječe  
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objekte in naprave ter uskladiti vse posege v območje 
objektov in naprav in v njihove varovalne pasove;

- objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, 
po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe sanira-
ti;

- izven območja OPPN se za elektroenergetsko napajanje 
stavb in javne razsvetljave zgradi ustrezni nizkonapetostni 
izvod iz TP 20/0,4 kV ŠENTILJ 8 (T-706) v trasi obstoje-
čega NN voda v JP 892751 (Nova ulica);

- vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja ener-
getskih vodov in objektov) se projektno obdela v skladu s 
tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehnični-
mi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obde-
lana v posebni mapi;

- v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroener-
getske objekte in naprave morajo biti pridobljene overje-
ne tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer 
bo navedeno, da ima Elektro Maribor d.d. pravico vpisa 
služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infra-
strukture v zemljiško knjigo;

- o vseh motnjah do katerih bi eventualno prišlo pri komu-
nalni in energetski oskrbi ter zagotavljanju elektronskih 
komunikacij, je treba pravočasno obvestiti pristojne upra-
vljavce in uporabnike;

- v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno one-
snaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladišče-
nja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v 
primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih oseb;

- v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse morebitne 
negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v pro-
storu, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja načrto-
vanih ureditev;

- pri izvajanju zemeljskih del se obvezno izvaja geomehan-
ski nadzor, ki bo zagotovil tehnično pravilno izvedbo, obe-
nem pa podal morebitne spremembe geotehničnih pogojev 
z ozirom na strukturo tal.

XII. Končne določbe

32. člen 
(uveljavitev)

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

Številka: 032-2/2018;45 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Občina Šentilj z letnim programom športa določa športne 
programe, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega prora-
čuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega 
programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v pro-
računu občine.

L E T N I  P R O G R A M
športa v občini Šentilj za leto 2019

I. Uvod
Občina Šentilj z letnim programom športa določa športne 

programe, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega prora-
čuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega 
programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v pro-
računu občine.

II. Izhodišča in usmeritve
Nacionalni program športa se izvaja na podlagi uresničeva-

nja javnega interesa v športu na državni in na lokalni ravni ter 
sofinancira iz javnih sredstev proračuna države in iz sredstev lo-
kalnih skupnosti skladno s 4. členom Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/2017). Izvajanje nacionalnega programa športa 
se določi v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za šport 
skladno s 5. in 6. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017) in z Letnim programom športa, ki ga na lokalni ravni 
sprejme občinski svet v skladu s 5. členom Pravilnika za vredno-
tenje letnega programa športa v občini Šentilj (MUV, št. 12/2011,  
7/2015).

Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa iz-
postavljamo v Občini Šentilj za leto 2019 naslednje usmeritve:
- Z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in 

soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem intere-
su in se sofinancira iz javnih sredstev. Programi športa se 
sofinancirajo na podlagi usmeritve nacionalnega programa 
športa in v skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnega 
programa športa v občini Šentilj.

- Posebna pozornost se namenja tekmovalnim in interesnim 
programom za otroke, mladino in odrasle, z namenom 
spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in 
delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno-pato-
loških pojavov.

- Izvajalcem športnih programov, ki so nosilci športnega ži-
vljenja v občini bomo pomagali čimbolj uresničiti njihove 
zastavljene cilje.

- Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti 
porabe javnih sredstev bomo povečali nadzor nad izvedbo 
programov v okviru letnega programa športa.

S sredstvi občinskega proračuna Občine Šentilj se v skladu 
s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v občini 
Šentilj lahko sofinancirajo programi športa z naslednjimi vsebi-
nami in nalogami:
- športne dejavnosti za otroke in mladino v starosti do 18. let 

za naslednje vrste športa:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
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- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport,

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
(motnjami v razvoju)

- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov

Opomba: kot kolektivni oz. ekipni šport se priznava odbojka, 
košarka in nogomet in kegljanje. Ostali športi imajo značaj indi-
vidualnega športa, med njimi je tudi kegljanje.
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu,
- športne prireditve.

III. Finančna sredstva za sofinanciranje športa
Z letnim programom športa se zagotavljajo za naslednje pro-

grame oz. dejavnosti najvišje možne višine sredstev za dodelitev:
Športni program / dejavnost Sredstva 

za leto 
2019

(v EUR)

športne dejavnosti za otroke in mladino v starosti 
do 18. let 

32.000

izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu

2.000

športne prireditve 16.000

SKUPAJ 50.000

Sredstva se dodeljujejo na osnovi izvedenega javnega raz-
pisa. V kolikor sredstva na določenem programu oz. dejavnosti 
ostanejo neporabljena, se lahko prerazporedijo za izvedbo druge-
ga programa oz. dejavnosti.

IV. Druge določbe
Občina Šentilj lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za pro-

računsko leto tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poroči-
la oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh 
obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov v preteklem 
letu.

Letni program športa Občine Šentilj za leto 2019 začne velja-
ti naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Šentilj, 
objavi pa se v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-2/2018;33 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Občina Šentilj z letnim programom športa določa športne 
programe, ki bodo v letu 2020 sofinancirani iz občinskega prora-
čuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega 
programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v pro-
računu občine.

L E T N I  P R O G R A M
športa v občini Šentilj za leto 2020

I. Uvod
Občina Šentilj z letnim programom športa določa športne 

programe, ki bodo v letu 2020 sofinancirani iz občinskega prora-
čuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega 
programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v pro-
računu občine.

II. Izhodišča in usmeritve
Nacionalni program športa se izvaja na podlagi uresničeva-

nja javnega interesa v športu na državni in na lokalni ravni ter 
sofinancira iz javnih sredstev proračuna države in iz sredstev lo-
kalnih skupnosti skladno s 4. členom Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/2017). Izvajanje nacionalnega programa športa 
se določi v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za šport 
skladno s 5. in 6. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017) in z Letnim programom športa, ki ga na lokalni ravni 
sprejme občinski svet v skladu s 5. členom Pravilnika za vredno-
tenje letnega programa športa v občini Šentilj (MUV, št. 12/2011,  
7/2015).

Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa iz-
postavljamo v Občini Šentilj za leto 2020 naslednje usmeritve:
- Z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in 

soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem intere-
su in se sofinancira iz javnih sredstev. Programi športa se 
sofinancirajo na podlagi usmeritve nacionalnega programa 
športa in v skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnega 
programa športa v občini Šentilj.

- Posebna pozornost se namenja tekmovalnim in interesnim 
programom za otroke, mladino in odrasle, z namenom 
spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in 
delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno-pato-
loških pojavov.

- Izvajalcem športnih programov, ki so nosilci športnega ži-
vljenja v občini bomo pomagali čimbolj uresničiti njihove 
zastavljene cilje.

- Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti 
porabe javnih sredstev bomo povečali nadzor nad izvedbo 
programov v okviru letnega programa športa.

S sredstvi občinskega proračuna Občine Šentilj se v skladu 
s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v občini 
Šentilj lahko sofinancirajo programi športa z naslednjimi vsebi-
nami in nalogami:
- športne dejavnosti za otroke in mladino v starosti do 18. let 

za naslednje vrste športa:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
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- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport,

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
(motnjami v razvoju)

- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov

Opomba: kot kolektivni oz. ekipni šport se priznava odbojka, 
košarka in nogomet in kegljanje. Ostali športi imajo značaj indi-
vidualnega športa, med njimi je tudi kegljanje.
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu,
- športne prireditve.

III. Finančna sredstva za sofinanciranje športa
Z letnim programom športa se zagotavljajo za naslednje pro-

grame oz. dejavnosti najvišje možne višine sredstev za dodelitev:
Športni program / dejavnost Sredstva za leto 

2020(v EUR)

športne dejavnosti za otroke in 
mladino v starosti do 18. let 

32.000

izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 

športu

2.000

športne prireditve 16.000

SKUPAJ 50.000

Sredstva se dodeljujejo na osnovi izvedenega javnega raz-
pisa. V kolikor sredstva na določenem programu oz. dejavnosti 
ostanejo neporabljena, se lahko prerazporedijo za izvedbo druge-
ga programa oz. dejavnosti.

IV. Druge določbe
Občina Šentilj lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za pro-

računsko leto tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poroči-
la oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh 
obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov v preteklem 
letu.

Letni program športa Občine Šentilj za leto 2020 začne velja-
ti naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Šentilj, 
objavi pa se v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-2/2018;34 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 8 in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 
- ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 
4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016, 
61/2017, 21/2018 - ZNOrg). in 16. člena Statuta Občine Šentilj 
(MUV, 26/2009 in 23/2010) je Občinski svet Občine Šentilj na 
svoji 4. redni seji, dne 26. marca 2019 sprejel

L E T N I  P R O G R A M
kulture občine Šentilj za leto 2019

I.
Občinski svet Občine Šentilj je v skladu z obveznostjo ob-

čine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničeva-
nje javnega interesa na področju kulture zagotavlja pogoje  
za:
- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost,
- ohranjanje slovenske kulturne identitete.

Letni program kulture v Občini Šentilj za leto 2019 zagota-
vlja, da bo Občina Šentilj iz občinskega proračuna za leto 2019 
izvajalcem kulturnih programov z javnim razpisom oziroma po-
zivi namenila proračunska sredstva.

II.
Cilj programa je zagotavljanje pogojev za to, da lahko ob-

čani in občanke uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na 
področju kulture in na svoj interes po dostopnosti kulturnih de-
javnosti dobrin v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih 
dejavnosti v občini.

III.
Naloge občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v 

občini za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in 
spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potre-
be in interese na tem področju. Naloga občine je:
- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov in 

občank na področju ljubiteljske kulture ter zagotavljanje 
finančnih in materialnih sredstev za njihovo dejavnost,

- omogočanje bodisi prostorske, bodisi materialne možnosti 
za uresničevanje programov,

- omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod 
uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja 
občine in programov drugih ustvarjalcev v skladu s svojimi 
zmožnostmi in s tem programom.

Omenjene naloge bo občina opravljala:
- z javnimi razpisi in javnimi pozivi za prijave za sofinan-

ciranje programov ali projektov spodbujala dejavnosti na 
področju kulture,

- z odmerjenimi proračunskimi sredstvi bo zagotavljala de-
lovanje javnih skladov in zavodov Občine (npr. knjižnica, 
JSKD, ZKD),

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-96-4807-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-123-5268-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-7-249-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-53-2830-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-3565-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-56-2344-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-4-129-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-20-822-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-100-4259-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-111-4130-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-68-2930-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-2916-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180330RS21O887TO
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- kot projektni partner pri kulturnih projektih,
- vzdrževala bo objekte javne kulturne infrastrukture.

IV.
Občina bo podpirala programe in projekte na naslednjih po-

dročjih:
- glasbena dejavnost,
- gledališka dejavnost,
- literarna dejavnost,
- likovna in foto dejavnost,
- etnološka dejavnost,
- folklorna dejavnost,
- lutkovna dejavnost,
- razstavna dejavnost,
- knjižničarska dejavnost,
- izobraževanja,
- prireditve,
- ostale kulturne dejavnosti, ki promovirajo lokalno skupnost 

in prispevajo k njenemu ugledu v širšem slovenskem in 
evropskem kulturnem prostoru.

Zaradi uresničevanja javnega interesa za kulturo bo občina 
financirala:

- administrativno materialne stroške,
- nabavo in vzdrževanje opreme,
- strokovne predavatelje,
- izobraževanja in seminarje za mentorje,
- organizacijo in izvedbo občinskih in krajevnih prazni-

kov,
- stroške gostovanj drugih.

V.
Kulturni programi in kulturni projekti, ki bodo sofinancirani s 

strani lokalne skupnosti bodo izbrani po postopku, ki je predpisan 
za javni poziv ali za javni razpis v skladu z določili Pravilnika za 
sofinanciranje programov kulturnih društev in skupin v Občini 
Šentilj (MUV, št. 8/2012). To določilo velja za kulturne programe 
in projekte, kjer občina ne nastopa kot projektni partner.

VI.
Proračunska sredstva se bodo razdelila med izvajalce s po-

godbo v skladu z letnim izvedbenim načrtom nosilcev javnega 
interesa na področju kulture Občine Šentilj. Pogodba mora vse-
bovati:
- cilje, ki bodo realizirani v obdobju, za katerega se pogodba 

sklepa,
- kriterije, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
- roke, v katerih morajo biti cilji doseženi,
- obseg, roki in način zagotavljanja sredstev občine,
- druga vprašanja medsebojnih razmerij.

VII.
Letni program kulture in se uporablja za izvedbo razpisa in 

razdelitev sredstev za sofinanciranje programov kulture v Ob-
čini Šentilj v letu 2019. Sestavni del letnega programa kulture 
je izvedbeni načrt nosilcev javnega interesa na področju kulture 
Občine Šentilj za leto 2019.

VIII.
Letni program kulture Občine Šentilj za leto 2019 začne ve-

ljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-2/2019;36 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 8 in 9. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/2002, 
123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. 
US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 
68/2016, 61/2017, 21/2018 - ZNOrg). in 16. člena Statu-
ta Občine Šentilj (MUV, 26/2009 in 23/2010) je Občinski 
svet Občine Šentilj na svoji 4. redni seji, dne 26. marca 2019,  
sprejel

L E T N I  P R O G R A M
kulture občine Šentilj za leto 2020

I.
Občinski svet Občine Šentilj je v skladu z obveznostjo ob-

čine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje 
javnega interesa na področju kulture zagotavlja pogoje za:
- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost,
- ohranjanje slovenske kulturne identitete.

Letni program kulture v Občini Šentilj za leto 2020 zagota-
vlja, da bo Občina Šentilj iz občinskega proračuna za leto 2020 
izvajalcem kulturnih programov z javnim razpisom oziroma po-
zivi namenila proračunska sredstva.

II.
Cilj programa je zagotavljanje pogojev za to, da lahko ob-

čani in občanke uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na 
področju kulture in na svoj interes po dostopnosti kulturnih de-
javnosti dobrin v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih 
dejavnosti v občini.

III.
Naloge občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v 

občini za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in 
spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potre-
be in interese na tem področju. Naloga občine je:
- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov in 

občank na področju ljubiteljske kulture ter zagotavljanje 
finančnih in materialnih sredstev za njihovo dejavnost,

- omogočanje bodisi prostorske, bodisi materialne možnosti 
za uresničevanje programov,

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-96-4807-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-123-5268-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-7-249-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-53-2830-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-3565-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-56-2344-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-4-129-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-20-822-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-100-4259-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-111-4130-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-68-2930-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-2916-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180330RS21O887TO
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- omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod 
uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja 
občine in programov drugih ustvarjalcev v skladu s svojimi 
zmožnostmi in s tem programom.

Omenjene naloge bo občina opravljala:
- z javnimi razpisi in javnimi pozivi za prijave za sofinan-

ciranje programov ali projektov spodbujala dejavnosti na 
področju kulture,

- z odmerjenimi proračunskimi sredstvi bo zagotavljala de-
lovanje javnih skladov in zavodov Občine (npr. knjižnica, 
JSKD, ZKD),

- kot projektni partner pri kulturnih projektih,
- vzdrževala bo objekte javne kulturne infrastrukture.

IV.
Občina bo podpirala programe in projekte na naslednjih po-

dročjih:
- glasbena dejavnost,
- gledališka dejavnost,
- literarna dejavnost,
- likovna in foto dejavnost,
- etnološka dejavnost,
- folklorna dejavnost,
- lutkovna dejavnost,
- razstavna dejavnost,
- knjižničarska dejavnost,
- izobraževanja,
- prireditve,
- ostale kulturne dejavnosti, ki promovirajo lokalno skupnost 

in prispevajo k njenemu ugledu v širšem slovenskem in 
evropskem kulturnem prostoru.

Zaradi uresničevanja javnega interesa za kulturo bo občina fi-
nancirala:

- administrativno materialne stroške,
- nabavo in vzdrževanje opreme,
- strokovne predavatelje,
- izobraževanja in seminarje za mentorje,
- organizacijo in izvedbo občinskih in krajevnih praznikov,
- stroške gostovanj drugih.

V.
Kulturni programi in kulturni projekti, ki bodo sofinancirani s 

strani lokalne skupnosti bodo izbrani po postopku, ki je predpisan 
za javni poziv ali za javni razpis v skladu z določili Pravilnika za 
sofinanciranje programov kulturnih društev in skupin v Občini 
Šentilj (MUV, št. 8/2012). To določilo velja za kulturne programe 
in projekte, kjer občina ne nastopa kot projektni partner.

VI.
Proračunska sredstva se bodo razdelila med izvajalce s pogod-

bo v skladu z letnim izvedbenim načrtom nosilcev javnega interesa 
na področju kulture Občine Šentilj. Pogodba mora vsebovati:
- cilje, ki bodo realizirani v obdobju, za katerega se pogodba 

sklepa,
- kriterije, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
- roke, v katerih morajo biti cilji doseženi,
- obseg, roki in način zagotavljanja sredstev občine,
- druga vprašanja medsebojnih razmerij.

VII.
Letni program kulture in se uporablja za izvedbo razpisa in 

razdelitev sredstev za sofinanciranje programov kulture v Ob-
čini Šentilj v letu 2020. Sestavni del letnega programa kulture 
je izvedbeni načrt nosilcev javnega interesa na področju kulture 
Občine Šentilj za leto 2020.

VIII.
Letni program kulture Občine Šentilj za leto 2020 začne ve-

ljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-2/2019;37 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/2002, 
123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. 
US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 
68/2016, 61/2017, 21/2018 - ZNOrg) in 16. člena Statuta Ob-
čine Šentilj (MUV, št. 26/2009 in 23/2010) je Občinski svet 
Občine Šentilj na svoji 4. redni seji, dne 26. marca 2019,  
sprejel

L E T N I  I Z V E D B E N I  N A Č R T
nosilcev javnega interesa na področju kulture občine Šentilj 

za leto 2019

I.
Letni izvedbeni načrt nosilcev javnega interesa na po-

dročju kulture Občine Šentilj za leto 2019 se udejanja pre-
ko programov javnih zavodov, javnega sklada, javnih 
povabil za financiranje javnih kulturnih programov in kul-
turnih projektov in po postopku neposrednega poziva. Jav-
ni interes za kulturo Občine Šentilj se uresničuje z zago-
tavljanjem pogojev za kulturo ustvarjalnosti, dostopnosti 
kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno iden-
titeto. Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom za leto  
2019.

II.
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti 

naslednjim izvajalcem na področju kulture:

1. Javni zavodi in sklad:
1.1. Knjižnica
Občina Šentilj, izvaja redno knjižnično dejavnost, ki jo izvaja 

tako, da sofinancira delovanje Mariborske knjižnice na podlagi 
razpoložljivih proračunskih sredstev in sicer namenja:

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-96-4807-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-123-5268-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-7-249-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-53-2830-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-3565-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-56-2344-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-4-129-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-20-822-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-100-4259-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-111-4130-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-68-2930-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-2916-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180330RS21O887TO
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v letu 2019

- za knjižnično gradivo 15.000,00 €

- za dejavnost knjižnice 93.000,00 €

- za program javnih del za knjižnico 3.778,23 €

1.2. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Pesnica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna or-
ganizacija slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in 
zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno 
podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih dru-
štev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni poli-
tiki. Občina zagotavlja delovanje javnega sklada RS s sofinanci-
ranjem njegove dejavnosti na podlagi programa, vendar največ 
do predvidenih proračunskih sredstev v višini:

v letu 2019

6.500,00 €

2. Zveza kulturnih društev in drugih izvajalcev na podro-
čju kulture:

2.1. Zveza kulturnih društev Občine Kungota, Pesnica 
in Šentilj

Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti na območju Občine Šentilj ima tudi Zveza kulturnih društev 
Občine Kungota, Pesnica in Šentilj. Za njihove programe je v 
proračunu zagotovljenih:

v letu 2019

3.500,00 €

2.2. Drugi izvajalci na področju kulture
Na področju kulture na Območju občine Šentilj še delujejo 

ostala društva, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna. Po-
stopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kul-
turnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev se izvede 
kot javni poziv ali javni razpis. Sredstva, ki jih bomo razdelili na 
podlagi navedenih postopkov znašajo:

v letu 2019

17.000,00 €

III.
Za sofinanciranje skupnih kulturnih nalog, kjer je občina Šen-

tilj ali vodilni ali projektni partner ali sofinancer kulturnih nalog, 
se odmerja:

v letu 2019

11.000,00 €

IV.
Za investicijsko vzdrževanje kulturnih domov se odmerja:

v letu 2019

31.000,00 €

V.
Proračunska sredstva se namenjajo tudi za tekoče vzdr-

ževanje kulturnih objektov, za kar se namenjajo sredstva v  
višini:

v letu 2019

40.000,00 €

VI.
Bistveno za naše okolje in za rast kulturne identitete je vzdr-

ževanje in obnova naravnih in kulturnih znamenitost, obnova sa-
kralnih spomenikov spominskih kulturnih obeležij, za kar se iz 
proračuna namenja:

v letu 2019

15.000,00 €

Številka: 032-2/2018;38 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/2002, 
123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. 
US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 
68/2016, 61/2017, 21/2018 - ZNOrg) in 16. člena Statuta Ob-
čine Šentilj (MUV, št. 26/2009 in 23/2010) je Občinski svet 
Občine Šentilj na svoji 4. redni seji, dne 26. marca 2019,  
sprejel

L E T N I  I Z V E D B E N I  N A Č R T
nosilcev javnega interesa na področju kulture občine Šentilj 

za leto 2020

I.
Letni izvedbeni načrt nosilcev javnega interesa na področju 

kulture Občine Šentilj za leto 2019 se udejanja preko programov 
javnih zavodov, javnega sklada, javnih povabil za financiranje 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov in po postop-
ku neposrednega poziva. Javni interes za kulturo Občine Šentilj 
se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturo ustvarjalno-
sti, dostopnosti kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko 
kulturno identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim proraču-
nom za leto 2020.

II.
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti 

naslednjim izvajalcem na področju kulture:

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-96-4807-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-123-5268-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-7-249-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-53-2830-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-3565-2007
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-56-2344-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-4-129-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-20-822-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-100-4259-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-111-4130-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-68-2930-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-2916-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20180330RS21O887TO
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1. Javni zavodi in sklad:
1.1. Knjižnica
Občina Šentilj, izvaja redno knjižnično dejavnost, ki jo izvaja 

tako, da sofinancira delovanje Mariborske knjižnice na podlagi 
razpoložljivih proračunskih sredstev in sicer namenja:

v letu 2020

- za knjižnično gradivo 15.000,00 €

- za dejavnost knjižnice 93.000,00 €

- za program javnih del za knjižnico 3.900,00 €

1.2. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Pesnica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna or-
ganizacija slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in 
zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno 
podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih dru-
štev Slovenije zastopa interese kulturnih društev v kulturni poli-
tiki. Občina zagotavlja delovanje javnega sklada RS s sofinanci-
ranjem njegove dejavnosti na podlagi programa, vendar največ 
do predvidenih proračunskih sredstev v višini:

v letu 2020

6.500,00 €

2. Zveza kulturnih društev in drugih izvajalcev na področju 
kulture:

2.1. Zveza kulturnih društev Občine Kungota, Pesnica 
in Šentilj

Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti na območju Občine Šentilj ima tudi Zveza kulturnih društev 
Občine Kungota, Pesnica in Šentilj. Za njihove programe je v 
proračunu zagotovljenih:

v letu 2020

3.500,00 €

2.2. Drugi izvajalci na področju kulture
Na področju kulture na Območju občine Šentilj še delujejo 

ostala društva, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna. Po-
stopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kul-
turnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev se izvede 
kot javni poziv ali javni razpis. Sredstva, ki jih bomo razdelili na 
podlagi navedenih postopkov znašajo:

v letu 2020

17.000,00 €

III.
Za sofinanciranje skupnih kulturnih nalog, kjer je občina Šen-

tilj ali vodilni ali projektni partner ali sofinancer kulturnih nalog, 
se odmerja:

v letu 2020

11.000,00 €

IV.
Za investicijsko vzdrževanje kulturnih domov se odmerja:

v letu 2020

0 €

V.
Proračunska sredstva se namenjajo tudi za tekoče vzdrževa-

nje kulturnih objektov, za kar se namenjajo sredstva v višini:
v letu 2020

40.000,00 €

VI.
Bistveno za naše okolje in za rast kulturne identitete je vzdr-

ževanje in obnova naravnih in kulturnih znamenitost, obnova sa-
kralnih spomenikov spominskih kulturnih obeležij, za kar se iz 
proračuna namenja:

v letu 2020

15.000,00 €

Številka: 032-2/2019;39 Župan občine Šentilj
Datum: 26. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 33a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 - ZSPDPO, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - 
odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 34. člena Statuta Občine 
Šentilj (MUV, št. 26/09 in 23/10) je župan Občine Šentilj sprejel 
naslednji

S K L E P
o imenovanju podžupanje občine Šentilj

1. člen
Za podžupanjo Občine Šentilj se imenuje Lidija Šarić, roj. 18. 

4. 1969, stan. Zgornja Velka 75A, 2213 Zgornja Velka.

2. člen
Podžupanja opravlja svojo funkcijo nepoklicno.

3. člen
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan po-
oblasti.

V okviru svojih nalog bo podžupanja pokrivala področje 
družbenih dejavnosti in društvene sfere ter po dogovoru z župa-
nom opravljala protokolarne obveznosti z navedenih in drugih 
področij.

4. člen
Podžupanja nastopi funkcijo s 1. 4. 2019.

5. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 100-7/2019-101 Župan občine Šentilj
Datum: 27. marec 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa 
v Občini Vuzenica (MUV štev. 17/12) je Občinski svet Občine 
Vuzenica na 5.seji, dne 21.3.2019, sprejel

S K L E P
 o vzpostavitvi območja časovno omejenega parkiranja v 

občini Vuzenica

1. člen
Vzpostavi se območje časovno omejenega parkiranja (modra 

cona) na naslednjih parkiranih površinah v Občini Vuzenica:
- na celotnem parkirišču pred poslovno stanovanjskim blo-

kom Mladinska ulica 4a, b, c ob državni regionalni cesti 
R3-702, ki je namenjeno obiskovalcem poslovnih prosto-
rov (pošte, bankomata, restavracije, trgovin, zavaroval-
nic…) pri čemer je prvo parkirno mesto na tem parkirišču 
pred pošto še naprej rezervirano za invalide,

- na dveh parkirnih mestih parkirišča ob zgradbi občine oz. 
gasilskega doma ob garažah GD – na južni strani zgradbe 
občine oz. GD, ki se namenita strankam oz. obiskovalcem 
občine,

- na celotnem parkirišču ob Pohorski cesti pri viaduktu, ki 
je namenjeno obiskovalcem cerkve, župnišča in celotnega 
Zgornjega trga ter kulturnega doma in območja ob Mladin-
ski, Sejmarski in Splavarski cesti, pri čemer sta 2 parkirni 
mesti,označeni in namenjeni parkiranju turističnih oz. izle-
tniških avtobusov,

- prvi dve parkirni mesti pred zgradbo Osnovne šole Vuzeni-
ca (prvi park. mesti od uvoza na parkirišče) .

2. člen
Časovna omejitev parkiranja na parkiriščih iz 1. in 2. alinee 

prejšnjega člena je omejena na dve (2) uri in velja vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 17. 00 uro ter v soboto 
med 8.00 in 12.00 uro. Na parkirišču iz 3. alinee prejšnjega člena 
je časovna omejitev 3 ure vsak dan v tednu med 6. in 21. uro. Na 
parkirišču iz 4. alinee prejšnjega člena je časovna omejitev 15 
minut od ponedeljka do petka med 6. in 15. uro in je namenjena 
za ustavitev vozil za starše, ki pripeljejo oz. pridejo po otroke 
v vrtec ali šolo. V tem času morajo imeti vsa parkirana vozila 
na vidnem mestu na območju prednjega vetrobranskega stekla 
nameščeno parkirno uro, na kateri mora biti označen čas začetka 
parkiranja. Parkirnina se ne zaračunava.

3. člen
Občinska uprava poskrbi za ustrezno prometno signalizacijo 

– talne označbe in postavitev prometnih znakov z dopolnilnimi 
tablami.

4. člen
Sklep o vzpostavitvi območja časovno omejenega parkira-

nja se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in uveljavi s  
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1. 4. 2019. S sprejetjem tega sklepa se razveljavi Sklep o vzpo-
stavitvi območja časovno omejenega parkiranja v Občini Vuze-
nica (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/15).

Številka: 032-0003/2019-4 Župan občine Vuzenica 
Datum: 21. marec 2019 Franc Golob, s.r.
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Na podlagi 6. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa 
v Občini Vuzenica (MUV štev. 17/12) je Občinski svet Občine 
Vuzenica na 5.seji, dne 21. marca 2019, sprejel

S K L E P
 o rezerviranih parkirnih površinah v občini Vuzenica

1. člen
Kot rezervirane parkirne površine se določijo naslednje par-

kirne površine oz. parkirna mesta v Občini Vuzenica:
1. parkirna mesta namenjena za invalide so po eno označeno 

parkirno mesto
- na parkirišču pred poslovno stanovanjskim blokom Mla-

dinska ulica 4 a,b,c ob državni regionalni cesti R3-702 
pred pošto,

- na parkirišču pred zgradbo Gasilskega doma oz. Občine 
Vuzenica na Mladinski c. 1 in

- pred zgradbo Zdravstvene postaje Vuzenica;
2. parkirna mesta za parkiranje službenih in drugih vozil 

Občine Vuzenica (občinske uprave) so parkirna mesta 
na južni strani zgradbe GD ob vhodu v prostore Občine 
Vuzenica in dve parkirni mesti na vzhodni strani zgrad-
be GD pod stopniščem ob vhodu v prostore Občine  
Vuzenica;

3. parkirna mesta za parkiranje vozil za PGD Vuzenica – par-
kirni prostori v atriju na vzhodni strani zgradbe GD ob do-
vozni cesti na dvorišče do garaž pod GD;

4. parkirna mesta za parkiranje službenih in drugih vozil 
Zdravstvenega doma Radlje, Zdravstvene postaje Vuzenica 
– celotno parkirišče na severni strani zgradbe ZP Vuzenica 
(med zgradbo ZP in spomenikom NOB) in

5. parkirna mesta za parkiranje službenih in drugih vozil 
Osnovne šole Vuzenica – celotno parkirišče na vzhodni 
strani za zgradbo OŠ Vuzenica

6. parkirna mesta za parkiranje službenih in drugih vozil 
Osnovne šole Vuzenica pred zgradbo OŠ Vuzenica - na 
severni strani ob regionalni cesti R3-702, razen prvih 
dveh parkirnih mest, na katerih je časovno omejeno par-
kiranje. Na tem območju velja režim rezerviranih parkir-
nih površin od ponedeljka do petka med 6.00 in 15.00  
uro.

7. eno parkirno mesto V Zgornjem trgu ob uvozni cesti proti 
cerkvi (ob hiši Polak), namenjeno stanovalcem večstano-
vanjske zgradbe Zg. trg 11.

2. člen
Občinska uprava določi enotni obrazec dovolilnice za parki-

ranje vozil vseh navedenih uporabnikov rezerviranih parkirnih 
površin, s katerimi morajo biti označena vozila, ki so upraviče-
na parkirati na teh površinah. Dovolilnica mora biti na vidnem 
mesti v parkiranem vozilu na območju, vidnem skozi prednje 
vetrobransko steklo vozila. Dovolilnice ne potrebujejo tista vo-
zila upravičenega uporabnika, ki so vidno označena z napisi in 
logotipi ustanove, ki ima rezervirane parkirne površine (gasilska 
vozila, patronažna in intervencijska vozila ZD, kombi z napisom 
in logotipom OŠ ipd.).

3. člen
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti 

označene s predpisano prometno signalizacijo.

4. člen
Sklep o rezerviranih parkirnih površinah v Občini Vuzenica 

se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, veljati pa začne 
1.4.2019. S sprejetjem tega sklepa se razveljavi Sklep o rezer-
viranih parkirnih površinah v Občini Vuzenica, (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 10/13, 20/15).

Številka: 032-0003/2019-3 Župan občine Vuzenica 
Datum: 21. marec 2019 Franc Golob, s.r.
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