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Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. 
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,  v povezavi z 
ZJU 56/02,  127/06 -  ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 
109/08 in 49/09 ) in 15. člena statuta Občine 
Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine 
Ormoţ št. 8/07) je Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi na svoji 22. redni seji, dne 
10.10.2013 sprejel 
 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 
OBČINE  SREDIŠČE OB DRAVI ZA 
LETO 2013 
 

I.  SPLOŠNA   DOLOČBA 
 
1. člen 
(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se za Občino Središče ob 
Dravi za leto 2013 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 podkontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin 
kontov določa v naslednjih zneskih: 
 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

   

Skupina / Podskupina kontov Proračun 

2013 

      

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2,074.856,69 
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  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,555.624,65 

70 DAVČNI PRIHODKI 1,457.072,18 

700 Davki na dohodek in dobiček 1,298.871,00 

703 Davki na premoţenje 122.088,58 

704 Domači davki na blago in storitve 36.112,60 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 98.552,47 

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 68.863,10 

711 Takse in pristojbine 200,00 

712 Denarne kazni 334,79 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.539,63 

714 Drugi nedavčni prihodki 26.614,95 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 15.983,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoţenja 15.983,00 

73 PREJETE DONACIJE 100,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 100,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 503.149,04 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 224.515,86 

741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

278.633,18 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 

780 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00 

   

   

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,261.667,94 

     

40 TEKOČI ODHODKI 446.247,14 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 144.338,50 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 23.060,00 

402 Izdatki za blago in storitve 227.905,10 

403 Plačila domačih obresti 13.004,00 

409 Rezerve 37.939,54 

41 TEKOČI TRANSFERI 964.597,22 

410 Subvencije 33.195,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 484.991,46 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 101.340,38 

413 Drugi tekoči domači transferi 345.070,38 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 761.842,35 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 761.842,35 

43 INVESTICJSKI TRANSFERI 88.981,23 

431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 

62.900,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 26.081,23 

     

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŢEK) (I.-II.) -186.811,25 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB  
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Skupina / Podskupina kontov  

     

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH 

DELEŢEV 

6.793,00 

75 Prejeta vračila danih posojil 6.793,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 6.238,52 

 751 Prodaja kapitalskih deleţev 554,00 

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.) 

6.793,00 

   

   

C. RAČUN FINANCIRANJA  

   

Skupina / Podskupina kontov  

     

VII. ZADOLŢEVANJE 180.000,00 

50  ZADOLŢEVANJE 180.000,00 

500  Domače zadolţevanje 180.000,00 

     

VIII. ODPLAČILA DOLGA 109.502,76 

55  ODPLAČILA DOLGA 109.502,76 

550  Odplačila domačega dolga 109.502,76 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-109.521,01 

     

     

X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) 70.497,24 

     

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 186.811,25 

   

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012 

SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO – konto 900900   109.521,01 

 
 
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 podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih 
postavk - podkontov  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. 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-podkonta. 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Ţupan. 
Odredbodajalec je ţupan ali od njega 
pooblaščena oseba.  
 
 
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
 
Namenski prihodki proračuna so poleg 
prihodkov, določenih v prvem stavku prvega 
odstavka 43. člena ZJF: 

 Prihodki od donacij, ki se namenijo za 
namene, ki jih je navedel donator 

 Prihodki od najemnin za grobove, ki se 
namenijo za vzdrţevanje pokopališča in 
mrliške veţice 

 ostalih uporab stvarnega premoţenja, 
ki se namenijo za vzdrţevanje in obnove 
stvarnega premoţenja 

 Prihodki od storitev,  

 Prihodki od prodaje ali zamenjave 
občinskega stvarnega premoţenja, ki se 
namenijo izgradnji in vzdrţevanju 
infrastrukture 
 

tudi naslednji prihodki: 

 Poţarna taksa, ki se nameni za 
investicije v gasilsko opremo 

 Okoljska dajatev za onesnaţevanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
ki se nameni za izgradnjo kanalizacije 

 Okoljska dajatev za onesnaţevanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki 
se nameni za deponije odpadkov 

 Prihodki iz naslova namenskih 
sredstev iz drţavnega proračuna  in 
proračuna Evropske unije ter drugih 
javnih skladov za investicije 

 Prihodki iz naslova pristojbine za 
vzdrţevanje gozdnih cest, ki se 
namenijo za gozdne ceste 

 Prihodki od komunalnih prispevkov, ki 
se namenijo za vzdrţevanje in gradnjo 
infrastrukture 

 

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 v okviru področja  proračunske   
porabe posameznega proračunskega 
uporabnika odloča na predlog neposrednega 
uporabnika ţupan.  
 
O prerazporeditvah porabe v posebnem delu 
proračuna med področji porabe posameznega 
proračunskega uporabnika odloča na predlog 
ţupana občinski svet s sklepom. 
 
Ţupan s poročilom o izvrševanju proračuna v 
mesecu juliju 2013  in konec leta z zaključnim 
računom proračuna poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto  2013 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 2012  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 
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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) 
 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov 
neposrednega uporabnika lahko ţupan na 
podlagi spremenjene dokumentacije odloča o 
spremembi vrednosti projektov ali programov 
iz načrta razvojnih programov,  ki so manjše od 
10 % vrednosti konkretnega projekta. 
 
Omejitev velja za projekte, ki so večji od 
vrednosti 10.000,00 EUR. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v 
tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov na podlagi odločitve občinskega 
sveta. 
 
 
8. člen 
(proračunske rezerve) 
 
Proračunske rezerve so: 

1. proračunska rezerva, oblikovana po 
ZJF in 

2. stanovanjski rezervni sklad, oblikovan 
po Stanovanjskem zakonu. 

 
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v 
višini 22.039,54 EUR , ker je v okviru  
predpisane višine 1,5% proračuna občine. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 9.000,00 
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.  

9. člen 
(splošna proračunska rezerva) 
 
V proračunu se del predvidenih proračunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se 
zadrţi kot splošna proračunska rezerva, ki se v 
proračunu posebej izkazuje.  
Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene  namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena  
sredstva, za katere se med letom izkaţe, da 
niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih 
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati 
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 %  prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov. Za leto 2013 je predvidena višina 
8.000,00 EUR. 
O uporabi sredstev splošne proračunske  
rezervacije odloča ţupan. Dodeljena sredstva 
splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
 
 
IV.  POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN 
PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŢENJA DRŢAVE 
 
10. člen 
(odpis dolgov) 
 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 
77.člena ZJF, lahko ţupan v letu 2013 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 
 
11. člen 
(obseg zadolţevanja občine in izdanih 
poroštev občine) 
 
Zaradi kritja preseţkov odhodkov nad prihodki 
v bilanci prihodkov in odhodkov, preseţkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naloţb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2013 
lahko zadolţi do višine 180.000,00 EUR. 
 
V letu 2013 ni predvideno zadolţevanje javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je Občina Središče ob Dravi. 
 
 
12 člen 
(obseg zadolţevanja občine za upravljanje z 
dolgom občinskega proračuna) 
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Za potrebe upravljanja občinskega dolga do 
poslovnih bank z neugodno obrestno mero se 
občina lahko zadolţi do višine 120.000,00 
EUR. 
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2014) 
 
V obdobju začasnega financiranja Občine 
Središče ob Dravi v letu 2014, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 
 
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
 
Odlok o rebalansu  začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem glasilu Občine Središče 
ob Dravi 
 
Številka: 410-8/2013 
Datum: 10.10.2013 
JURIJ BORKO l.r. 
      
      
       
PRILOGA:  

 Posebni del proračuna  

 Načrt razvojnih programov 

 Predlogi sklepov o ravnanju s stvarnim 
premoţenjem 

 Predlog kadrovskega načrta 
 
 
 
 
Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
76/08, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. 
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,  v povezavi z 

ZJU 56/02,  127/06 -  ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 
109/08 in 49/09 ) in 15. člena statuta Občine 
 Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine 
Ormoţ št. 8/07) je Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi na svoji 22. redni seji, dne 
10.10.2013 sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBI  PRORAČUNA 
OBČINE  SREDIŠČE OB DRAVI ZA 

LETO 2014 
 

 
I.  SPLOŠNA   DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se za Občino Središče ob 
Dravi za leto 2014 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 podkontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin 
kontov določa v naslednjih zneskih: 
 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

   

Skupina / Podskupina kontov Proračun 2014 

      

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5,313.512,00 

     

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,733.991,00 

70 DAVČNI PRIHODKI 1,461.159,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1,298.871,00 

703 Davki na premoţenje 124.588,00 

704 Domači davki na blago in storitve 37.700,00 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 272.832,00 

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 69.032,00 

711 Takse in pristojbine 200,00 

712 Denarne kazni 0,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.350,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 201.250,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 30.590,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoţenja 30.590,00 

73 PREJETE DONACIJE 100,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 100,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3,548.831,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 598.282,00 

741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

2,950.549,00 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 

780 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00 

   

   

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5,304.212,00 

     

40 TEKOČI ODHODKI 450.780,14 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 147.703,00 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 23.788,00 

402 Izdatki za blago in storitve 243.535,00 

403 Plačila domačih obresti 15.854,14 

409 Rezerve 19.900,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 885.455,86 

410 Subvencije 29.518,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 485.860,00 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 99.337,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 270.740,86 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3,941.238,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3,941.238,00 

43 INVESTICJSKI TRANSFERI 26.738,00 

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

6.900,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 19.838,00 

     

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŢEK) (I.-II.) 9.300,00 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB  

   

Skupina / Podskupina kontov  

     

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŢEV 6.239,00 

75 Prejeta vračila danih posojil 6.239,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 6.239,00 
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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.) 

6.239,00 

   

   

C. RAČUN FINANCIRANJA  

   

Skupina / Podskupina kontov  

     

VII. ZADOLŢEVANJE 111.000,00 

50  ZADOLŢEVANJE 111.000,00 

500  Domače zadolţevanje 111.000,00 

     

VIII. ODPLAČILA DOLGA 126.539,00 

55  ODPLAČILA DOLGA 126.539,00 

550  Odplačila domačega dolga 126.539,00 

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

0,00 

     

     

X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) -15.539,00 

     

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -9.300,00 

   
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013 

SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO – konto 900900 0,00 
 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni 
načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih 
postavk - podkontov  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 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-podkonta. 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Ţupan. 
Odredbodajalec je ţupan ali od njega 
pooblaščena oseba.  
 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

 Prihodki od donacij, ki se namenijo za 
namene, ki jih je navedel donator 

 Prihodki od najemnin za grobove, ki se 
namenijo za vzdrţevanje pokopališča in 
mrliške veţice 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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 ostalih uporab stvarnega premoţenja, 
ki se namenijo za vzdrţevanje in obnove 
stvarnega premoţenja 

 Prihodki od storitev,  

 Prihodki od prodaje ali zamenjave 
občinskega stvarnega premoţenja, ki se 
namenijo izgradnji in vzdrţevanju 
infrastrukture 
 

tudi naslednji prihodki: 

 Poţarna taksa, ki se nameni za 
investicije v gasilsko opremo 

 Okoljska dajatev za onesnaţevanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
ki se nameni za izgradnjo kanalizacije 

 Okoljska dajatev za onesnaţevanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki 
se nameni za deponije odpadkov 

 Prihodki iz naslova namenskih 
sredstev iz drţavnega proračuna  in 
proračuna Evropske unije ter drugih 
javnih skladov za investicije 

 Prihodki iz naslova pristojbine za 
vzdrţevanje gozdnih cest, ki se 
namenijo za gozdne ceste 

 Prihodki od komunalnih prispevkov, ki 
se namenijo za vzdrţevanje in gradnjo 
infrastrukture 

 
 

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 v okviru področja  proračunske   
porabe posameznega proračunskega 
uporabnika odloča na predlog neposrednega 
uporabnika ţupan.  
 
O prerazporeditvah porabe v posebnem delu 
proračuna med področji porabe posameznega 
proračunskega uporabnika odloča na predlog 
ţupana občinski svet s sklepom. 
 
Ţupan s poročilom o izvrševanju proračuna v 
mesecu juliju 2014  in konec leta z zaključnim 
računom proračuna poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto  2014 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 2012  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) 

 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov 
neposrednega uporabnika lahko ţupan na 
podlagi spremenjene dokumentacije odloča o 
spremembi vrednosti projektov ali programov 
iz načrta razvojnih programov,  ki so manjše od 
10 % vrednosti konkretnega projekta. 
 
Omejitev velja za projekte, ki so večji od 
vrednosti 10.000,00 EUR. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v 
tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
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predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov na podlagi odločitve občinskega 
sveta. 
 
 

8. člen 
(proračunske rezerve) 

 
Proračunske rezerve so: 

3. proračunska rezerva, oblikovana po 
ZJF in 

4. stanovanjski rezervni sklad, oblikovan 
po Stanovanjskem zakonu. 

 
Proračunska rezerva se v letu 2014 ne 
oblikuje, ker je predpisana višina 1,5% 
proračuna ţe zagotovljena na ustreznem 
skladu občine. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 
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.  
 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezerva) 

 
V proračunu se del predvidenih proračunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se 
zadrţi kot splošna proračunska rezerva, ki se v 
proračunu posebej izkazuje.  
Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene  namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena  
sredstva, za katere se med letom izkaţe, da 
niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih 
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati 
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 %  prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov. 
O uporabi sredstev splošne proračunske  
rezervacije odloča ţupan. Dodeljena sredstva 
splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
v finančni načrt neposrednega  
V obdobju začasnega financiranja Občine 
uporabnika. 
 

IV.  POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN 
PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŢENJA DRŢAVE 

 
10. člen 

(odpis dolgov) 
 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 
77.člena ZJF, lahko ţupan v letu 2014 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 

 
11. člen 

(obseg zadolţevanja občine in izdanih 
poroštev občine) 

 
Zaradi kritja preseţkov odhodkov nad prihodki 
v bilanci prihodkov in odhodkov, preseţkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naloţb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2014 
lahko zadolţi do višine 111.000,00 EUR. 
 
V letu 2014 ni predvideno zadolţevanje javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je Občina Središče ob Dravi. 
 
 

12 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 120.000,00 
EUR. 
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2015) 

 
Središče ob Dravi v letu 2015, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Odlok o spremembi  odloka o proračunu 
občine Središče ob Dravi za leto 2014 začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Središče ob Dravi 
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Številka:410-9/2013 
Središče ob Dravi 10.10.2013 
JURIJ BORKO, ŢUPAN l.r. 
 
 
 
PRILOGA:  

 Posebni del proračuna  

 Sklepi o ravnanju s premoţenjem 

 Načrt razvojnih programov 

 Predlog kadrovskega načrta 
 
 
 
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče 
ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormoţ, št. 
8/07)  je Občinski svet občine Središče ob 
Dravi   na svoji 22. redni seji, dne  10.10.2013                  
sprejel naslednji 
 

SKLEP 

O potrditvi Odloka o rebalansu  proračuna 
Občine Središče ob Dravi za leto 2013 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se Odlok  o rebalansu  proračunu 
Občine Središče ob Dravi  za leto 2013 s 
prilogami.  
 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi. 
 
 
Številka:03230-4/2013-2                                                     
Datum:   10.10.2013                                                                    
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 
 
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče 
ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormoţ, št. 
8/07)  je Občinski svet občine Središče ob 
Dravi   na svoji 22. redni seji, dne  10.10.2013                  
sprejel naslednji 

SKLEP 

O potrditvi Odloka o spremembi   
proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 

2014 
 
 

 
1. člen 

 
Sprejme se Odlok  o spremembi   proračuna 
Občine Središče ob Dravi  za leto 2014 s 
prilogami.  
 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi. 
 
 
Številka:03230-4/2013-6                                                     
Datum:   10.10.2013                                                                    
ŢUPAN JURIJ BORKO 
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Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS – NPB2– Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 ) na podlagi 6. in 7. člena 
Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 ) ter  15. člena 
Statuta občine Središče ob Dravi ( Uradni 
vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) je Občinski 
svet na svoji 22. redni seji dne  10.10.2013 
sprejel naslednji  

 
S k l e p 

O letnem načrtu razpolaganja z  
nepremičnim  premoţenjem Občine 

Središče ob Dravi za leto 2013 

 
1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 
občine Središče ob Dravi za leto 2013.  
 
2. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena se določi v 
orientacijski vrednosti  15.983,00 EUR . 
 
3. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena vključuje 
naslednje nepremičnine: 
 

Zemljišča 
parc. št. 

k.o. Vrsta 
nepremičnin
e 
 

Naslov nepremičnine v m2 Orientacijska 
vrednost v 
EUR 

Ocena 
prihodka v 
letu 2013 

133, 132  Središče Njiva Pri Mladolesu 3011 
3363 

9.500,00 9.500,00 

 Središče 15 deleţev Agrarni deleţi  55.000,00 0,00 

SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA  9.500,00 

2515/1 Središče Travnik Dravska-Lončarič  312 1.560,00 0,00 

2515/2 
2515/3 

Dravska-
Moetschelmaier 

225 2.200,00 1.483,00 

215 

2515/4 Dravska-Ţerjav 520 2.600,00 2.600,00 

2515/5 Dravska-Nikolič 958 4.790,00 2.400,00 

2515/6 Dravska-Kelnar 732 3.660,00 0,00 

2515/7 Dravska-Borko 814 4.070,00 0,00 

2515/8 Dravska-Ploh 531 2.655,00 0,00 

SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA  6.483,00 

SKUPAJ  15.983,00 

 
4. člen 
 
Ta sklep se sprejme skupaj z Odlokom 
rebalansu   proračuna Občine Središče ob 
Dravi za leto 2013  in je sestavni del odloka. 
 
 
Številka: 03230-4/2013 -3  
Datum: 10.10.2013 
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS – NPB2– Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 ) na podlagi 6. in 8. člena 
Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 ) ter  15. člena 
Statuta občine Središče ob Dravi ( Uradni 
vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) je Občinski  
 

 
 
 
svet na svoji 22. redni seji dne  10.10.2013 
sprejel naslednji  
 
 
 

S K L E P 
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega  

premoţenja 
Občine Središče ob Dravi za leto 2013 

 
1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoţenja občine 
Središče ob Dravi za leto 2013 (v nadaljevanju 
letni načrt). 
 
2. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena se določi v 
orientacijski vrednosti   3.838,00 EUR. 
 
3. člen 
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Letni načrt iz prejšnjega člena vključuje 
naslednje nepremičnine: 
 

 

 

Zap. 

št. 

Parc. št., raba Katastrska  

občina 

Velikost 

v m² 

Lastnik Orientacijska 

vrednost v EUR 

1 169/5 

AP Šalovci 

Šalovci 168 Krajnc Stanko 840,00 

2 520/28,  

521/4 

AP Šalovci 

Šalovci 38 

9 

Meznarič Anton, 

Marija 

235,00 

3 36/140  

cesta 

Obreţ 87 Rotar Čedo 435,00 

4 308/6 (njiva), 

308/8 (pašnik) 

309/2 (travnik) 

Grabe 164 

27 

973 

Ţarkovič Antonija 2.328,00 

 SKUPAJ  1583   3.838,00 

 
4. člen 
Ta sklep se sprejme skupaj z Odlokom 
orebalansu proračuna Občine Središče ob 
Dravi za leto 2013  in je sestavni del odloka. 
 
Številka: 03230-4/2013 -4 
Datum: 10.10.2013 
JURIJ BORKO, ŢUPAN l.r. 
 

 

 

 

     

  
 

 

 

 

 

Na podlagi 15. člena Statuta občine Središče 
ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormoţ, št. 
8/07)  je Občinski svet občine Središče ob 
Dravi   na svoji 22. redni seji, dne 10.10.2013   
sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
O potrditvi kadrovskega načrta za leto 2013 

 
1. člen 

 
Sprejme in potrdi se predlog kadrovskega 
načrta za leto 2013 za občinsko upravo občine 
Središče ob Dravi. 

 
Zap. 
Št. 

 
Zaposleni  

 
Tarifna 
skupina 

 
Sprejet 
kadrovs
ki načrt 
za leto 
2012 

 
Število 
sistematizira
nih delovnih 
mest po 
veljavnem 
pravilniku 

 
Dejansko št. 
zaposlenih na 
31.12.2012 

 

Predlog 
kadrovskega 
načrta za leto 
2013 

 
Delovno 
razmerje za 
nedoločen 
čas 

 
Delovno 
razmerj
e za 
določen 
čas 

 
I. 

Funkc. občine 
(ţupan, 
podţupan)  

       

 Ţupan   
1 – (49) 

 
 

 
1 – (49) 

 
1 – (49) 

 
0 

Mandat 
4 leta 

 Podţupan   
1 (20 %) 

 
 

 
1 (20 %) 

 
1 (20%) 

 
0 

Mandat  
4 leta 

 SKUPAJ I  2 
 

 
 

2 2        0 2 

 
II. 

Zaposleni, ki se 
jim sredstva za 
plače zagotavljajo 
na podlagi  ZSPJS 

       

 Tajnica občinske 
uprave   

 
VII/2 

 
1 – (46) 

 
1 – (46) 

 
1 – (46) 

 
1 – (46) 

 
0 

Mandat 
5 let 

 Finančnik I  
VII/2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 Tajnica ţupana  
V 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 Hišnik 
Vzdrţevalec 

IV 1 1 1 1 1 0 

 Dokumentalist - VII/1 0 1 0 0 0 0 
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arhivar 

         

  
SKUPAJ II  

 
 

4 5 4 5 3  
2 

  
SKUPAJ (I+II) 

  
6 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3 

 
4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. člen 
 
Sprejme in potrdi se predlog kadrovskega 
načrta za leto 2013 za skupno občinsko upravo 
OBČIN Ormoţ, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaţ 

 

Organi za katere velja 

predlog kadrovskega 

načrta 

Štev. zaposlenih 

na dan 31. dec. 

2012 

Dovoljeno štev. 

zaposlenih dan 31. 

dec. 2012 iz 

kadrovska načrta   

Predlog 

dovoljenega štev. 

zaposlenih na dan 

31. dec. 2013 

Predlog  štev. 

zaposlenih na 

dan 31. dec. 

2014 

1 2 3 4 5 

S K U P A J 7 7 7 7 

Skupna Občinska uprava 7 7 7 7 

 
 

3. člen 
 
Ta sklep se sprejeme skupaj z Odlokom o 
rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi 
za leto 2013 in je sestavni del odloka. 
 
 
Številka:03230-4/2013-5                                                 
Datum: 10.10.2013                                                                    
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS – NPB2– Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 ) na podlagi 6. in 7. člena 
Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 ) ter  15. člena 
Statuta občine Središče ob Dravi ( Uradni 
vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) je Občinski  
svet na svoji 22. redni seji dne  10.10.2013 
sprejel naslednji  
 
 
 

 
 
 
 
 

S k l e p 
O letnem načrtu pridobivanja nepremičnega  

premoţenja 
Občine Središče ob Dravi za leto 2014 

 
 
1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoţenja občine 
Središče ob Dravi za leto 2014 (v nadaljevanju 
letni načrt) 
 
2. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena se določi v 
orientacijski vrednosti 5.580,00 EUR.                
. 
 
3. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena vključuje 
naslednje nepremičnine: 
 
 
 

Zap
št. 

Lokacija, parc. Št.  Katastrska  
občina 

Velikost 
v m2 

Lastnik Orientacijska 
vrednost v EUR 

1.  Cesta 201/1 GRABE 312 Merkoci Nina 1.560,00 

2.  Cesta 203/9 GRABE 125 Herceg Zvonka 625,00 
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3. Cesta 203/6 in 203/7 GRABE 95 Štampar Vladimir, 
Erna 

475,00 

4. Cesta 204/14 GRABE 89 Rus Vilibald 445,00 

5. Cesta 204/6, 204/14, 
204/16  

GRABE 495 AS Grabe 2.475,00 

 SKUPAJ  1116  5.580,00 

 
4. člen 
Ta sklep se sprejme skupaj z Odlokom o 
sprememebi proračuna Občine Središče ob 
Dravi  za leto 2014 in je sestavni del odloka. 
 
 
Številka: 03230-4/2013-7     
Datum: 10.10.2013           
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 
 
Na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o 
stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in Občin 
( ZSPDPO – Uradni list RS, št. 14/2007 ) na 
podlagi 6. in 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoţenju drţave, pokrajin in občin ( Uradni 
list RS, št. 14/2007 in 84/2007 ) ter  15. člena 
Statuta občine Središče ob Dravi ( Uradni 
vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) je Občinski 
svet na svoji 22. redni seji dne  10.10.2013 
sprejel naslednji  
 
 
 
 

S k l e p 
O letnem načrtu razpolaganja z  

nepremičnim  premoţenjem Občine 
Središče ob Dravi za leto 2014 

 
1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 
občine Središče ob Dravi za leto 2014.  
 
 
2. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena se določi v 
orientacijski vrednosti  60.590,00 EUR  
 
3. člen 
Letni načrt iz prejšnjega člena vključuje 
naslednje nepremičnine: 
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Zemljišča 
parc. št. 

k.o. Vrsta 
nepremičnine 
 

Naslov nepremičnine v m2 Orientacijska 
vrednost v EUR 

Ocena 
prihodka v 
letu 2014 

147/6, 
147/5   

Obreţ Travnik 
 

Med Obreţ 28 Rajh M. 
in Obreţ 32 Šnajder J. 

855 
261 

2.200,00 2.200,00 

478,481/14
81/3,481/2 

Vodranci Njiva, travnik,  
Gozd 4/16  

Škorjanec M., Majcen 
P. 

2506
1 

2.000,00 2.000,00 

 Središče 15 deleţev Agrarni deleţi  50.000,00 20.000,00 

SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 54.200,00 24.200,00 

   

*76 Vodranci Stavba 4/16 Godeninci-MajcenP. 755  4.000,00 4.000,00 

2515/5 Središče Travnik Dravska-Nikolič 958 4.790,00 2.390,00 

       

SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA 6.390,00 6.390,00 

SKUPAJ 60.590,000 30.590,00 

 
4. člen 
 
Ta sklep se sprejme skupaj z Odlokom o  
spremembi proračuna Občine Središče ob Dravi 
za leto 2014  in je sestavni del odloka. 
 
Številka: 03230-4/2013-8           
Datum: 10.10.2013   
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
Na podlagi 15.člena Statuta Občine Središče ob 
Dravi  (Uradni vestnik Občine Ormoţ, št. 8/2007)  
je Občinski svet Občine Središče ob Dravi  na 
svoji 22.  redni   seji, dne 10.10.2013 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O potrditvi kadrovskega načrta za leto 2014 

 
1. člen 

 
Sprejme in potrdi se predlog kadrovskega načrta 
za leto 2014 za občinsko upravo občine Središče 
ob Dravi. 

 
 

Zap. 

Št. 

 

Zaposleni  

Tarif

na 

sku

pina 

Sprejet 

kadrovski 

načrt za leto 

2013 

Število 

sistem. Del. 

mest po 

veljavnem 

pravilniku 

 

Dejansko št. 

zaposlenih 

na 31.12.2013 

Predlog 

kadrovskega 

načrta za leto 

2014 

Delovno 

razmerje za 

nedoločen 

čas 

Delovno 

razmerj

e za 

določen 

čas 

 

I. 

Funkcionarji občine 

(ţupan, podţupan)  

       

 Ţupan   

1 – (49) 

 

 

 

1 – (49) 

 

1 – (49) 

 

0 

Mandat 

4 leta 

 Podţupan   

1 (20 %) 

 

 

 

1 (20 %) 

 

1 (20%) 

 

0 

Mandat  

4 leta 

 SKUPAJ I  2 

 

 

 

2 2        0 2  

 

II. 

Zaposleni, ki se jim 

sredstva za plače 

zagotavljajo na podlagi 

ZSPJS 

       

 Tajnica občinske uprave    

VII/2 

 

1 – (46) 

 

1 – (46) 

 

1 – (46) 

 

1 – (46) 

 

0 

Mandat 

5 let 
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 Finančnik i  

VII/2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 Tajnica ţupana  

V 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 Hišnik Vzdrţevalec IV 1 1 1 1 1 0 

 Dokumentalist - arhivar VII/1 0 1 0 0 0 0 

 Pripravnik VII/2 1 0 0 0 0 0 

         

  

SKUPAJ II  

 

 

5 5 4 4 3        1 

  

SKUPAJ (I+II) 

  

7 

 

5 

 

6 

 

6 

 

3 

 

3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. člen 
 

 
Sprejme in potrdi se predlog kadrovskega načrta 
za leto 2014 za skupno občinsko upravo občin 
Ormoţ, Središče ob Dravi in Sveti Tomaţ 
 

 

Organi za katere velja 
predlog kadrovskega 
načrta 

Štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2013 

Dovoljeno štev. 
zaposlenih dan 31. 

dec. 2013 iz 
kadrovska načrta   

Predlog 
dovoljenega štev. 
zaposlenih na dan 

31. dec. 2014 

Predlog 
dovoljenega 

štev. 
zaposlenih na 
dan 31. dec. 

2014 

1 2 3 4 5 

S K U P A J 7 7 7 7 

Skupna Občinska uprava 7 7 7 7 

 

 
3. člen 

 
Ta sklep se sprejeme skupaj z Odlokom o 
spremembi proračuna Občine Središče ob Dravi 
za leto 2014 in je sestavni del odloka. 
 
 
Številka: 03230-4/2013- 9     
Datum: 10.10.2013    
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 
Na podlagi 1 in 18. člena Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Lekarna Ormoţ ( Uradni vestnik 
občine Ormoţ št. 1/08 in 6/12 ) in  15. člena 
Statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik 
občine Ormoţ št. 8/07)  je Občinski svet Občine  
 

Središče ob Dravi na svoji 22. redni  seji dne 
10.10.2013 sprejel naslednji  
 

 
 

SKLEP 
O vplačilu preseţka v proračun 

 
 

1. člen 
Preseţek prihodkov nad odhodki preteklega 
davčnega leta, ki ga je ustvaril Javni zavod 
Lekarna Ormoţ se v višini soustanoviteljskega 
dela iz 1 člena Odloka vplača v proračun občine 
Središče ob Dravi. 
Soustanoviteljski deleţ občine Središče ob Dravi 
znaša 13 %  
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2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. Sklep se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi. 
 
Številka:03230-4/2013-10                                                  
Datum: 10.10.2013                                                             
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 
 
Na podlagi  15. člena Statuta občine Središče ob 
Dravi (Uradni vestnik občine Ormoţ št. 8/07)  je 
Občinski svet Občine Središče ob Dravi na svoji 
22. redni  seji dne 10.10.2013 sprejel naslednji  
 
 
 

SKLEP 
O imenovanju gradbenega odbora 

 
3. člen 

 
Občinski svet občine Središče ob za izvedbo 
projekta » Izgradnja kanalizacije in čistilne 
naprave v občini Središče ob Dravi » imenuje 
gradbeni odbor v sestavi: 
JURIJ BORKO 
BORIS NOVAK 
VIKTOR SAMEC 
BOJAN MLAKAR 
JURIJ DOGŠA 
Člani odbora svoje delo opravljajo brezplačno. 
Mandat odbora traja do dokončanja investicije. 
 
 

4. člen 
 

Ta sklep velja takoj. Sklep se objavi v Uradnem 
glasilu občine Središče ob Dravi 
 
 
Številka: 03230-4/2013- 11                                                  
Datum: 10.10.2013                                                             
ŢUPAN JURIJ BORKO 
 
 

Za izdajanje in tiskanje je odgovorna tajnica 
Občine Središče ob Dravi: Jelka Zidarič 
Trstenjak 
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