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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah 
(ZJF; Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
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19.12.2019sprejel 
 
 

ODLOK O  
PRORAČUNU 

OBČINE  SREDIŠČE OB DRAVI ZA LETO 2020 
 

 
I.  SPLOŠNA   DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se za Občino Središče ob Dravi za leto 2020 določajo: 

 proračun, 

 postopki izvrševanja proračuna ter 

 obseg zadolţevanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem 
besedilu: proračun). 

 
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

   

Skupina / Podskupina kontov Proračun 2020 

      

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.561.982,80 

     

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.867.843,18 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.557.709,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.366.609,00 

703 Davki na premoţenje 178.700,00 

704 Domači davki na blago in storitve 12.400,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 310.134,18 

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 292.858,18 

711 Takse in pristojbine 2.500,00 

712 Globe in druge denarne kazni 0,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 11.776,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 115.326,94 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoţenja    115.326,94 

 PREJETE DONACIJE 100,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 100,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 563.712,68 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 563.712,68 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 15.000,00 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 15.000,00 

   

   

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.546.656,96 

     

40 TEKOČI ODHODKI 574.876,81 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 178.338,47 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 28.357,22 

402 Izdatki za blago in storitve 333.184,23 

403 Plačila domačih obresti 4.496,89 

409 Rezerve 30.500,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.176.499,28 

410 Subvencije 230.120,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 548.957,96 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 91.901,16 

413 Drugi tekoči domači transferi 305.520,16 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 740.199,76 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 740.199,76 

43 INVESTICJSKI TRANSFERI 55.081,11 

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

37.159,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 17.922,11 
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III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) 15.325,84 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB  

   

Skupina / Podskupina kontov  

     

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŢEV 0,00 

75 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

     

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV 0,00 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deleţev 0,00 

440 Dana posojila 0,00 

     

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deleţev (IV.-
V.) 

0,00 

   

   

C. RAČUN FINANCIRANJA  

   

Skupina / Podskupina kontov  

     

VII. ZADOLŢEVANJE 0,00 

50  ZADOLŢEVANJE 0,00 

500  Domače zadolţevanje 45.648,00 

     

VIII. ODPLAČILA DOLGA 121.002,63 

55  ODPLAČILA DOLGA 121.002,63 

550  Odplačila domačega dolga 121.002,63 

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

-60.028,79 

     

     

X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) -75.354,63 

     

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -15.325,84 

   
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018 

SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO – konto 9009 90.000,00 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni 
načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih 
postavk - kontov  in načrt razvojnih programov, 
ki  sta prilogi k temu odloku  se objavita na 
spletni strani Občine Središče ob Dravi 
www.sredisce-ob-dravi.si  in  na oglasni deski 
Občine Središče ob Dravi. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA 

PRORAČUNA 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega 
leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami 
zakona, ki ureja javne finance in 
podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-konta  
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega 
leta mora biti za tekoče leto usklajen z 
veljavnim proračunom.  

 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Ţupan. 
Odredbodajalec je ţupan ali od njega 
pooblaščena oseba.  
 

4. člen 
(namenski prejemki in izdatki proračuna) 

 
Namenski prejemki proračuna Občine Središče 
ob Dravi so tisti, ki jih določajo drţavni 
predpisi. V 43. Členu Zakona o javnih financah 
so opredeljeni nekateri namenski prejemki. Isti 
člen tudi omogoča, da z Odlokom o proračunu 
lahko določimo tudi druge vrste namenskih 
prejemkov in izdatkov. Te moţnosti ne bomo 
izkoristili, saj so vsi pomembni namenski 
prejemki določeni v ostalih predpisih. Občinska 
uprava pripravi poročilo o namenskih 
prihodkih, ki je sestavni del vsakoletnega 
Zaključnega računa proračuna. 

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 
 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je 
zadnji sprejeti proračun, spremembe 
proračuna ali rebalans proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem 
delu proračuna odloča ţupan.  
 
Ţupan s poročilom o izvrševanju proračuna v 
mesecu juliju 2020  in konec leta z zaključnim 
računom proračuna poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto  2020 in njegovi 
realizaciji. 
 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih 
obveznosti v breme proračunov prihodnjih 

let) 
 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu 
razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti 
neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati  80 %  pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega: 

 v letu 2020  60 % navedenih pravic 
porabe in 

 v ostalih prihodnjih letih 20 % 
navedenih pravic porabe. 

 
Skupni obseg prevzetih obveznosti 
neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere, ne sme presegati  30% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh 
pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu 
razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov 
iz veljavnega načrta razvojnih programov. 
 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih 
programov so uvrstitev projektov v načrt 
razvojnih programov in druge spremembe 
projektov. 
 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po 
uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih 
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programov z veljavnim proračunom. 
Neusklajenost  med veljavnim proračunom in 
veljavnim načrtom razvojnih programov je 
dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo 
z namenskimi prejemki. 
 
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o 
spremembi vrednosti veljavnih projektov do 
30% izhodiščne vrednosti odloča ţupan. 
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v 
veljavni  načrt razvojnih programov. Občinski 
svet odloča o spremembi vrednosti projektov 
nad 30% izhodiščne vrednosti projektov, ki so 
večji od vrednosti 100.000,00 EUR. 
 
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v 
tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, neposredni 
uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski skladi so: 

 podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po 49. členu ZJF, 

 podračun stanovanjskega sklada, 
oblikovanega na podlagi Odlok o 
ustanovitvi proračunskega    
stanovanjskega  sklada (007-9/2011). 

 
Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 
EUR ţupan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. V drugih primerih uporabe 
sredstev proračunske rezerve, ki  presega 
predvideno višino odloča Občinski svet s 
posebnim sklepom.  
 
 
 

IV.  POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN 
PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŢENJA DRŢAVE 
 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. 
člena ZJF, lahko ţupan v letu 2020 odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolţniki do občine, in sicer 
največ do skupne višine 1.000,00 EUR. 
 
 

V.  OBSEG ZADOLŢEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
10. člen 

(obseg zadolţevanja občine in izdanih 
poroštev občine) 

 
Za kritje preseţka odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, preseţka 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naloţb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2020 
lahko zadolţi do višine 45.648,00 EUR. Od 
tega: 
zadolţevanje na podlagi ZIPRS1819 pri 
MGRT, za katerega ni potrebno soglasje v 
višini 45.648,00 EUR. 
 
 

11. člen 
(obseg zadolţevanja občine za upravljanje z 

dolgom občinskega proračuna) 
 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga do 
poslovnih bank z neugodno obrestno mero se 
občina lahko zadolţi do višine 100.000,00 
EUR. 
 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 

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

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi in 
se začne uporabljati z. 1.1.2020. 
 
Številka: 410-21/2019 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r.  
     
 
PRILOGA:  

 Posebni del proračuna  

 Načrt razvojnih programov 
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Na podlagi 34a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-
UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF in 
14/15-ZUUJFO) in 13. člena Statuta Občine 
Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine 
Središče ob Dravi št. 4/2016 ) je Občinski svet 
Občine Središče ob Dravi na svoji 9. redni seji, 
dne 19.12.2019 sprejel 
 

Pravilnik o spremembi Pravilnika  
o plačah občinskih funkcionarjev in 

nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov 

ter o povračilih stroškov 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Spremeni se 5.   člen Pravilnika o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov ( Uradno glasilo Občine Središče ob 
Dravi št. 6/2016 ),  ki se glasi 
 
Plačilo za opravljanje funkcije člana 
občinskega sveta je sejnina za udeleţbo na 
seji občinskega sveta oziroma seji delovnega 
telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin 
vključno s sejninami  
za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se 
izplača posameznemu članu občinskega sveta, 
ne sme presegati 90% plače ţupana. Pri tem 
se ne upošteva dodatek za delovno dobo.  
V okviru teh določil se članu občinskega sveta 
določi plačilo za posamezni mesec glede na 
delo, ki ga je opravil, in sicer za: 
– vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu 
ţupana  2,75 % 
– udeleţbo na redni seji občinskega sveta 5% 
– udeleţbo na izredni seji občinskega sveta   
3,5% 
– udeleţba in predsedovanje na  seji 
delovnega telesa občinskega sveta  1,7% 
– udeleţbo na seji delovnega telesa 
občinskega sveta, katerega član je,  1,4% 
od višine mesečne plače ţupana za poklicno 
opravljanje funkcije brez dodatka za delovno 
dobo. 

Izplačilo se opravi na podlagi evidence o 
opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava. 
 
Za korespondenčno sejo se sejnina ne 
izplačuje. 
 

2. člen 
 
Spremeni se 8 člen Spremeni se 5.   člen 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov ( Uradno glasilo Občine 
Središče ob Dravi št. 6/2016 ),  ki se glasi 
 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki 
niso člani občinskega sveta, se za opravljanje 
dela v komisiji ali odboru občinskega sveta 
določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za 
udeleţbo na seji na podlagi akta o imenovanju. 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki 
niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za 
udeleţbo na posamezni seji v enaki višini kot 
članom delovnih teles, ki so člani občinskega 
sveta. 
Odgovorni urednici glasila Sredica pripada 
sejnina v višini sejnine, ki jo dobi član 
občinskega sveta za udeleţbo na redni seji in 
sicer v višini 4,5 % od višine mesečne plače 
ţupana za poklicno opravljanje funkcije brez 
dodatka za delovno dobo. 
 
Članom in predsednikom drugih komisij, ki so 
imenovane na podlagi posameznega sklepa o 
imenovanju prav tako pripada nagrada za delo: 

- Predsedniku komisije -1,7 % 

- Članom komisije 1,4 % od višine 
mesečne plače ţupana za poklicno 
opravljanje funkcije brez dodatka za 
delovno dobo.    

Izplačilo se opravi na podlagi evidence o 
opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava. 
 

3. člen 
Spremeni se 9 člen, Spremeni se 5.   člen 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov ( Uradno glasilo Občine 
Središče ob Dravi št. 6/2016 ),  ki se glasi: 
 
Predsedniku in članu nadzornega odbora 
pripada za udeleţbo na seji (seja Nadzornega 
odbora ali seja drugega organa na kateri se 
obravnava poročilo nadzornega odbora), ki 
traja do 3 ure sejnina v višini  - 4% od 
mesečne plače ţupana za poklicno opravljanje 
funkcije brez dodatka na delovno dobo. Za 
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vsako naslednjo polno uro pripada članu 
nadzornega odbora še 1 % od mesečne plače 
ţupana za poklicno opravljanje funkcije brez 
dodatka na delovno dobo. 
Bruto sejnina posameznega člana ne sme 
letno preseči  90 %  od osnovne plače ţupana.  
 
Za izvajanje nadzora pripada članu, ki opravlja 
nadzor nagrada v višini  1 % od mesečne 
plače ţupana za poklicno opravljanje funkcije 
brez dodatka na delovno dobo za 1 uro 
opravljenega  nadzora. 
 
Za nadzor smejo vsi člani skupaj porabiti 
največ: 
- 50 ur za nadzor zaključnega računa občine 
- 25 ur za zahtevni nadzor   
- 12 ur za srednji nadzor   
- 6  ur za manj zahtevni nadzor. 
 
Nagrade predsednika in članov nadzornega 
odbora se izplačujejo na podlagi liste 
prisotnosti, v skladu z evidenco opravljenega 
dela, ki jo vodi občinska uprava. 
 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo 
pravico do dnevnice in do povračila stroškov 
prevoza na sluţbeni poti, ki nastanejo pri 
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški se 
povrnejo v skladu s predpisi. 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo 
pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki 
nastanejo na sluţbeni poti. Stroški 
prenočevanja se povrnejo na podlagi 
predloţenega računa v skladu s predpisi. 
 
 
 

4. člen 
Pravilnik o spremembi Pravilnika  o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov  
delovnih teles občinskega sveta ter članov  
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov  se  objavi v Uradnemglasilu Občine  
Središče ob Dravi in začne veljati 8 dni od  
dneva objave.  
 
Uporablja se od 1.1.2020 dalje 
 
 
Številka:007-7/2019 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r. 
 
 
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 
72/2005, 25/2008, 98/2009 - ZIUZGK, 

36/2010, 94/2010 - ZIU, 62/2010 - ZUPJS, 
40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 
- ZUUJFO, 55/2017) in 13. člena Statuta 
Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo 
občine Središče ob Dravi št. 4/2016 ) je 
Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 
svoji 9. redni seji, dne 19.12.2019 sprejel 
 Pravilnik o sprejemu in izpisu otrok v vrtec 

Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi in 
načinu obračunavanja oskrbnine  

  
 

I. Spremeni se 17 člen Pravilnika o 
sprejemu in izpisu otrok v vrtec 
Navihanček pri OŠ Središče ob 
Dravi in načinu obračunavanja 
oskrbnine ( Uradno glasilo Občine 
Središče ob Dravi št. 6/2009 ),  ki 
se glasi 

 
 

17. člen 
 

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje 
vrtca, (najmanj tri strjene dni )  se cena 
programa zniţa za stroške neporabljenih ţivil. 
Tako zniţana cena je podlaga za plačilo 
staršev in plačilo razlike med ceno programa in 
plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost 
zavezanka. 
Starši morajo odsotnost otroka pravočasno 
javiti v roku treh dni. 
 
 

2 člen 
 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu in  
izpisu otrok v vrtec Navihanček pri OŠ 
Središče obDravi in načinu obračunavanja  
oskrbnine  se objavi v Uradnem glasilu Občine  
Središče ob Dravi in začne veljati 8 dni od  
dneva objave.   
Uporabljase od 1.1.2020 dalje. 
  
  
Številka: 007-6/2019 
Datum: 19.12.2019 
 
 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče 
ob Dravi ( Uradno glasilo Občine Središče ob 
Dravi, št. 4/16 ) je Občinski svet občine 
Središče ob Dravi na svoji 9.  redni seji, dne  
19.12.2019  sprejel naslednji 
 
 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-12-569-1996
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-44-2064-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-78-3698-2003
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-72-3210-2005
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-25-911-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-98-4285-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-36-1737-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-94-4935-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-62-3387-2010
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-40-1910-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-40-1700-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-14-505-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-55-2525-2017
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Sklep 
o potrditvi dopolnjenega predloga Odloka o 

proračunu Občine Središče ob Dravi  
za leto 2020 

1. 
 
Sprejme in potrdi se dopolnjen predlog Odloka 
o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 
2020 s prilogami. 
 

2. 
 

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi. 
 
 
Številka:  03230-7/2019-3 
Središče ob Dravi, dne : 19.12.2019                                               
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r 

 

     

  

 
    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti  (  Uradni list RS, št. 11/18 )  na 
podlagi 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti  (Uradni list RS, št. 31/18 )  ter  13. 
člena Statuta občine Središče ob Dravi (  
Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 
4/2016) je Občinski svet na svoji 9. redni seji 
dne  19.12.2019   sprejel naslednji  

 
Sklep 

O letnem načrtu pridobivanja nepremičnega  
premoţenja 

občine Središče ob Dravi za leto 2020 
 

1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoţenja občine 
Središče ob Dravi za leto 2020 (v nadaljevanju 
letni načrt) 
2. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena se določi v 
orientacijski vrednosti 31.490,00  EUR.       
 
3. člen 

Letni načrt iz prejšnjega člena vključuje naslednje nepremičnine: 

Zap 
št. 

Lokacija, parc. št. vrsta 
nep. 

K.o izmera 
v m2 

Lastnik Predvidena 
sredstva v € 

1.  JP 803-601 – 566/3 del 
ceste 

Šalovci 1000 Trstenjak Ivanuša 3.500,00 

2.  553/4 zemljišče Vodranci 2400 Čurin Miran in 
solastniki 

5.000,00 

3.  765/4, 765/3, 814/22, 2654 Središče 2835 Cesta proti farmi 14.670,00 

4. 4 Odmera ceste Godeninci Vodranci 2250 Najţar, Kramberger, 
Ivanuša, Zemljič 

7.800,00 

5.  Odmera ceste Obreţ 803-
752 

Obreţ 130 Dejan Masten 520,00 

 
4. člen
 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu občine 
Središče ob Dravi in začne veljati naslednji dan 
po objavi in je sestavni del Proračuna občine 
Središče ob Dravi za leto 2020 
 
Številka:  03230- 7/2019-4 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r.  
     
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti  (  Uradni list RS, št. 11/18 )  na 
podlagi 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti  (Uradni list RS, št. 31/18 )  ter  13. 
člena Statuta Občine Središče ob Dravi (  
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Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 
4/16) je Občinski svet na svoji 9. redni seji dne   
19.12.2019   sprejel naslednji  
 

Sklep o  letnem načrtu prodaje 
nepremičnega  premoţenja 

Občine Središče ob Dravi za leto 2020 
 
 
 

 
1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt prodaje 
nepremičnega premoţenja občine Središče ob 
Dravi za leto 2020 (v nadaljevanju letni načrt) 
 
2. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena se določi v 
orientacijski vrednosti 115.326,94  EUR.       
 

 
 
3. člen  
Letni načrt iz prejšnjega člena vključuje naslednje nepremičnine: 

Zap 
št. 

Lokacija, parc. št.  K.o izmera 
v m2 

Lastnik Predvidena 
sredstva v € 

1.  522/1 Vodranci         
119 

Dedovanje Horvat 142,80 

2.  534/4 Vodranci         
252 

Dedovanje Horvat 302,40 

3.  534/3 Vodranci         
942 

Dedovanje Horvat 1.130,40 

4.  529/3 Vodranci       
5129 

Dedovanje Horvat 6.157,80 

5.  520/2 Vodranci         
277 

Dedovanje Horvat 332,40 

6.  2290/4 Središče                 
31,17 

Stanovanje, 
Slovenska 18 

5.500,00 

7.  2290/1 Središče 1156 stavbišče 13.294,00 

8.  Kmetijska zemljišča Središče 84000 Agrarni deleţi  73.000,00 

9.  780 središče 8206 občina 14.667,14  

10.  2563/3 središče 318 občina 800,00 

 
4. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu občine 
Središče ob Dravi in začne veljati naslednji dan 
po objavi, ter je sestavni del Proračuna občine 
za leto 2020. 
 
Številka:  03230- 7/2019-5 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r. 

 
 
     
    
 
 
     
     
  

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče 
ob Dravi  ( Uradno glasilo občine Središče ob 
Dravi št. 4/2016  )  je Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi  na svoji 9. redni   seji, dne 
19.12.2019   sprejel naslednji  
 

SKLEP 

O potrditvi kadrovskega načrta za leto 2020 
 

1. člen 
Sprejme in potrdi se predlog kadrovskega 
načrta za leto 2020 za občinsko upravo občine 
Središče ob Dravi. 

 

 

 

 

Zaposleni  

 

Tarifna 

 

Sprejet 

 

Št.sist. 
 

Dejansko 

 

Predlog 

 

Delo.raz. 

 

Delovno 
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skupina kadrovs

ki načrt 

za leto 

2019 

delovnih 

mest 

št. 

zaposlenih 

na 

31.12.2019 

kadrovskega 

načrta za leto 

2020 

za 

ned.čas 

razmerje 

za 

določen 

čas 

 

I. 

 

Funkcionarji občine (ţupan, podţupan)  

 Ţupan   

1  

 

 

 

1  

 

1  

 

0 

Mandat 

 4 leta 

 Podţupan   

1  20 % 

plače 

 

 

 

1  35 % 

plače  

 

1  35 % 

plače  

 

0 

Mandat  

 4 leta 

  

SKUPAJ  - I 

 2 

 

 

 

2 2        0  

 

II. 

 

Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju 

 Direktorica 

občinske uprave   

 

VII/2 

 

1  

 

1 

 

1  

 

1  

 

0 

Mandat  

5 let 

 Tajnica 

funkcionarja 

 

V 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Nedoloč

en čas  

 Hišnik 

Vzdrţevalec 

 

IV 1 1 1 1 1 

 

Nedoloč

en čas 

 Višji svetovalec 

III 

VII/2 1 1  1 1 

 

Nedoloč

en čas 

 Finančnik II VII/2 1 1 1 1 1 

 

Nedoloč

en čas 

  

SKUPAJ II  

 

 

5 5 4 5 4  

 
3. člen 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi. Veljati začne 
naslednji dan po objavi, skupaj s Proračunom 
za leto 2020. 

 
 

  
Številka:  03230- 7/2019-5       
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r.  
 
 
 
 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče 
ob Dravi  ( Uradno glasilo občine Središče ob 
Dravi št. 4/2016  )  je Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi  na svoji 9. redni   seji, dne 
19.12.2019   sprejel naslednji  

 
 

SKLEP o  

potrditvi Predloga  Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave Medobčinska 
uprava občini Ormoţ, Središče ob Dravi in 

Sveti Tomaţ 
 
 

1. člen 
 
 
Občinski svet Središče ob Dravi, sprejme in 
potrdi Predlog Odloka o spremembah in 



Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št.  16/2019 
 

 

 

126 

 

dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave Medobčinska uprava 
občini Ormoţ, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaţ  
 
 

2. člen 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi.  
 

 
3. člen 

Odlok o  spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinska uprava občini Ormoţ, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaţ  se objavi v Uradnem 
Vestniku Občine Ormoţ in začne veljati 8 dan 
po njegovi objavi. 
 
 
Številka:  03230- 7/2019-6 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r.  
 
  
 
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče 
ob Dravi  ( Uradno glasilo občine Središče ob 
Dravi št. 4/2016  )  je Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi  na svoji 9. redni   seji, dne 
19.12.2019   sprejel naslednji  

 
 

SKLEP o potrditvi   predloga Pravilnika o 
spremembi Pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov 
 
 

1. člen 
Občinski svet Središče ob Dravi, sprejme in 
potrdi Predlog Pravilnika o spremembi 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov 
 
 

2. člen 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi.  
 

 
3. člen 

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov se objavi v Uradnem glasilu 
Občine Središče ob Dravi in se začne 
uporabljati od 1.1.2020 dalje. 
 
 
Številka:  03230- 7/2019-7 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r.   
 
 
     
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče 
ob Dravi  ( Uradno glasilo občine Središče ob 
Dravi št. 4/2016  )  je Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi  na svoji 9. redni   seji, dne 
19.12.2019   sprejel naslednji  

 
 

SKLEP o potrditvi potrdi predloga 
Pravilnika o spremembi Pravilnika o 

sprejemu in izpisu otrok v vrtec Navihanček 
pri OŠ Središče ob Dravi in načinu 

obračunavanja oskrbnine 
 
 

1. člen 
Občinski svet Središče ob Dravi, sprejme in 
potrdi Predlog Pravilnika o spremembi 
Pravilnika o sprejemu in izpisu otrok v vrtec 
Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi in načinu 
obračunavanja oskrbnine. 
  
 

2. člen 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi.  
 

 
3. člen 

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o 
sprejemu in izpisu otrok v vrtec Navihanček pri 
OŠ Središče ob Dravi in načinu obračunavanja 
oskrbnine se objavi v Uradnem glasilu Občine 
Središče ob Dravi in se začne uporabljati od 
1.1.2020 dalje. 
 
 
Številka:  03230- 7/2019-8 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r.   
 
     
  
 
Na podlagi, 13. člena Statuta Občine Središče 
ob Dravi   ( Uradno glasilo občine Središče ob 
Dravi št. 4/16  )  je Občinski svet Občine 
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Središče ob Dravi  na svoji  9. redni   seji, dne  
19.12.2019  sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
O imenovanju članov Uredniškega odbora 

Sredica 
 

1. člen 
 

Za člane uredniškega odbora Sredica   se 
imenujejo: 
Jana Čavničar, Obreţ 84, 2277 Središče ob 
Dravi 
Stanko Zebec, Šalovci 15, 2277 Središče ob 
Dravi  
Samo Ţerjav, Grabe 42, 2277 Središče ob 
Dravi 
Špela Stajnko, Bercetova 8c   2277 Središče 
ob Dravi 
Lucija Pocrnja, Obreţ 16, 2277 Središče ob 
Dravi 

     
 2. člen 
 
Uredniški odbor na svoji 1. seji predlaga 
odgovornega urednika/co in njegovega 
namestnika/co.  

3. člen. 
 

Sklep začne veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem glasilu  občine Središče ob 
Dravi. 
 
 
Številka:  03230- 7/2019-9 
Središče ob Dravi, 19.12.2019 
ŢUPAN, JURIJ BORKO l.r.   
 
     
  
 

 
 
 
 
 

Za izdajanje in tiskanje je odgovorna 
direktorica občinske uprave: Jelka Zidarič 

Trstenjak 


