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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10), 95. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/11, 48/12), 3., 17. in 45. 
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. št. 
29/11- uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena 
statuta Občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik 
občine Ormoţ 8/07 ) je Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi na 23. redni seji dne  
28.11.2013 sprejel  
 
 
 

ODLOK O OBČINSKIH CESTAH NA 
OBMOČJU OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI 

 
 
I. SPLOŠNI DOLOČBI  
 

1. člen 
(predpisi o graditvi in vzdrţevanju občinskih cest) 
 
Občinske ceste se gradijo in vzdrţujejo na način 
in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 
urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki 
urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.  
 
 

2. člen 
(namen odloka) 

 
Ta odlok določa:  
 
- občinske ceste na območju občine Središče ob 
Dravi in postopek njihove kategorizacije;  

 
- upravljanje, graditev, vzdrţevanje in varstvo 
občinskih cest in prometa na njih;  
- način izvajanja vzdrţevanja občinskih cest kot 
obvezne gospodarske javne sluţbe;  
- inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi 
cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.  
 
 
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA 
KATEGORIZACIJA   
 

3. člen 
(občinske ceste) 

 
Občinske ceste na območju občine Središče ob 
Dravi so javne ceste, ki jih občina, v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za 
javno cesto določene kategorije in jih lahko vsak 
prosto uporablja na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom in drugimi predpisi.  
 
 

4. člen 
(kategorije občinskih cest) 

 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne 
ceste LC, javne poti JP . 
Lokalne ceste v naselju Središče ob Dravi in 
Grabe z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo 
v podkategorije: zbirne mestne ceste ali zbirne 
krajevne ceste LZ in mestne ceste ali krajevne 
ceste LK 
 
 

5. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
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Občinske ceste določi in kategorizira Občinski 
svet Občine Središče ob Dravi na predlog 
ţupana.  
 
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti 
predhodno strokovno usklajen z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste po postopku, 
določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo  
javnih cest.  
 

6. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 

 
Spremembe kategorizacije občinskih cest in 
nadomeščenih delov občinskih cest, ki se 
ohranjajo kot prometne površine, se določijo po 
postopku iz prejšnjega člena tega odloka.  
 
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko 
predlagajo občinska uprava, posamezniki in 
zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge 
organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v 
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.  
 
O predlogu za prenos občinske ceste med 
drţavne ceste odloči Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi na predlog ţupana.  
 
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade 
Republike Slovenije o prenosu drţavne ceste 
med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v 
tem sklepu.  
 
Spremembe kategorizacije občinskih cest se 
lahko opravijo enkrat letno in se upoštevajo v 
planu razvoja in vzdrţevanja občinskih cest za 
naslednje leto.  
 
 

7. člen 
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 

 
Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest se 
določijo v občinskem proračunu in načrtu 
razvojnih programov.  
 
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske 
ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je 
iste kategorije kot rekonstruirana cesta.  
 
 

8. člen 
(opustitev občinske ceste) 

 
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če 
se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti 
prejšnjo.  
 
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi 
za parkirišča, počivališča in druge potrebe  
udeleţencev v prometu ali pa se agrotehnično 
obdela skladno s svojim okoljem.  
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se 
lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot 
javna cesta, odproda.  
 
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste 
ali njenega dela ter o njeni odprodaji odloči  
Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 
predlog ţupana.  
 
 

9. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske 

ceste) 
 
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet, lahko lastnik ali od njega  
pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini 
njen prenos med občinske ceste.  
 
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med 
občinske ceste, če je bila v uporabi za javni  
promet najmanj zadnjih pet let, če se njen 
prenos opravi brezplačno, če je minimalne  
dolţine 100m ali je povezovalna, če so ob 
predlagani cesti vsaj tri stalno naseljena  
stanovanja ali stavbe in če je vpisana v zemljiško 
knjigo.  
 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos 
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga  
določajo predpisi o gozdovih.  
 
O prenosu nekategoriziranih cest med občinske 
ceste odloči Občinski svet Občine Središče ob 
Dravi na predlog ţupana, njena kategorizacija pa 
se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.  
 

10. člen 
( turistične in druge poti) 

 
Turistične poti, poti v  gozdovih in druge poti, ki 
niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah 
in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, 
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kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
niso javne poti po tem odloku.  
 
 
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST  
 
 

11. člen 
(upravljavec občinskih cest) 

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti 
občine, upravlja Občinska uprava.  
 
 

12. člen 
(plani razvoja in vzdrţevanja občinskih cest) 

Plan razvoja in vzdrţevanja občinskih cest, s 
katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo  
prednostne naloge razvoja in vzdrţevanja 
občinskih cest, viri sredstev za njihovo 
uresničevanje ter letna dinamika njihovega 
uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine 
Središče ob Dravi na predlog ţupana.  
 
Letni plan razvoja in vzdrţevanja občinskih cest, 
s katerim se določi uresničevanje plana iz  
prejšnjega odstavka v posameznem 
koledarskem letu, se usklajuje in sprejema ob 
sprejemu občinskega proračuna.  
 
V letnem planu razvoja in vzdrţevanja občinskih 
cest se del sredstev rezervira za financiranje 
izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je 
potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih 
nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah 
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih 
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, 
odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih 
cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je 
odredila občinska uprava, niso pa sestavni del 
rednega vzdrţevanja in obnavljanja občinskih 
cest po tem planu.  
 
 

13. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 
 
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in 
upravne naloge za graditev, vzdrţevanje 
invarstvo občinskih cest opravlja občinska 
uprava. Te obsegajo zlasti:  
 
- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje 
razvoja in vzdrţevanja občinskih cest in izdelavo 
osnutkov teh planov;  

- naloge v zvezi z rednim vzdrţevanjem 
občinskih cest;  
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;  
- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega 
vzdrţevanja občinskih cest;  
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;  
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih 
cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe  
izračuna primerne porabe občine in vodenja 
zdruţene evidence o javnih cestah;  
- organiziranje štetja prometa na občinskih 
cestah in obdelave zbranih podatkov;  
- spremljanje prometnih tokov na občinskih 
cestah in priprava predlogov sprememb  
njihove prometne ureditve in/ali prometne 
ureditve na drţavnih cestah, ki potekajo skozi  
Občino Središče ob Dravi;  
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih 
cest in prometa na njih;  
- naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, 
vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov 
na njih ter v zvezi z izbiro najugodnejšega 
ponudnika;  
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z 
ukrepi za varstvo občinskih cest in za 
zavarovanje prometa na njih;  
- priprava programov in organizacija izdelave 
raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske 
ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike 
Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;  
- izvajanje drugih nalog, določenih s tem 
odlokom in drugimi predpisi.  
 
 

14. člen 
(financiranje občinskih cest) 

 
Občinski svet Občine Središče ob Dravi lahko 
predpiše posebno povračilo za prekomerno  
obremenjevanje cest (izvoz iz gramoznic, itd.).  
 
 
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST  
 
 

15. člen 
(varstvo okolja vzdolţ občinske ceste) 

 
Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni 
zaradi predpisanega varovanja okolja,  cenejša 
na zemljišču ali objektu lastnika oziroma 
uporabnika sosednjega zemljišča ali  objekta, kot 
izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se 
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lahko na podlagi pravnega posla,  sklenjenega 
med lastnikom oziroma uporabnikom zemljišča 
ali objekta in investitorjem  občinske ceste, 
ustanovi stvarna sluţnost za takšno izvedbo.  
 
 

16. člen 
(projektiranje občinskih cest) 

 
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali 
rekonstrukcijo občinske ceste ter investicijsko 
vzdrţevalnih del v javno korist, se določijo tudi 
prometna ureditev občinske ceste, ureditev 
navezav na obstoječe ceste ter pristopov do 
objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo 
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, 
avtobusna postajališča in druge prometne 
površine, površine za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrţevanje 
cest in za nadzor cestnega prometa.  
 
 

17. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč) 

 
Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča 
občinske ceste, ki niso načrtovana v občinskem 
prostorskem načrtu ali planu razvoja in 
vzdrţevanja občinskih cest, mora predlagatelj 
pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške 
gradnje avtobusnega postajališča krije njen 
predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno 
postajališče postane del občinske ceste.  
 
 

18. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve 

občinske ceste) 
 
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti 
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, 
mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z 
elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stroške 
prestavitve občinske ceste krije investitor objekta 
ali ¸naprave.  
 
Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva 
povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v 
obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega 
občinskega upravnega organa, za boljše 
elemente nadomeščenega dela občinske ceste 
od elementov, določenih po prejšnjem  
odstavku.  

 
19. člen 

(obveznost usklajenega projektiranja) 
 
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in 
drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne sluţijo 
cesti ali njeni uporabi, mora tehnična 
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba 
opraviti na območju ceste.  
 
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali 
rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz 
prejšnjega odstavka je odgovorna občinska 
uprava.  
 
Stroške projektiranja, novogradnje ali 
rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz 
prvega odstavka tega člena krije investitor 
oziroma upravljavec posameznih objektov, 
naprav in napeljav.  
 

20. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko 

cesto) 
 
Občinska uprava mora o novogradnji ali 
rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje  
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v 
ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z 
novogradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.  
 
Občinska uprava mora dati investitorju oziroma 
upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega 
odstavka na razpolago načrte in podatke, 
potrebne za uskladitev del.  
 
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za 
investitorje oziroma upravljavce objektov in 
naprav v ali ob cestnem telesu, kadar 
nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte 
in naprave v občinski cesti.  
 
 
V. VZDRŢEVANJE OBČINSKIH CEST  
 
 

21. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 

 
Občinske ceste se morajo redno vzdrţevati in 
obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega 
pomena za povezovanje prometa v prostoru, 
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gospodarnosti vzdrţevanja, predpisov, ki urejajo 
javne ceste in določbe 25. člena tega odloka 
omogočajo varno odvijanje prometa.  
 
Za izvajanje rednega vzdrţevanja občinskih cest 
kot javne sluţbe in izvajanje ukrepov iz tretjega 
odstavka 25. člena tega odloka je odgovoren 
izvajalec javne sluţbe.  
 
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in 
izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 25. člena  
tega odloka je odgovorna občinska uprava.  
 
 

22. člen 
(javna sluţba vzdrţevanja občinskih cest) 

 
Vzdrţevanje občinskih cest je obvezna 
gospodarska javna sluţba, ki obsega redno 
vzdrţevanje teh cest in organiziranje njihovega 
obnavljanja.  
 
Redno vzdrţevanje občinskih cest se zagotavlja 
po predpisih, ki urejajo gospodarske javne 
sluţbe.  
 
Izvajalec javne sluţbe mora v primeru stavke 
svojih delavcev zagotoviti vzdrţevanje občinskih 
cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s 
predpisi o javnih cestah.  
 
 

23. člen 
(vzdrţevanje kriţišč in kriţanj) 

 
Za vzdrţevanje kriţišč občinskih cest z 
nekategoriziranimi cestami, po katerih je 
dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta 
občinske ceste skrbi občinska uprava.  
 
 

24. člen 
(vzdrţevanje cestnih objektov na 

nekategoriziranih cestah nad občinskimi 
cestami) 

 
Za vzdrţevanje premostitvene in podporne 
konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov  
na nekategoriziranih cestah, po katerih je 
dovoljen javni promet, so dogovorni njihovi 
upravljavci.  
 

25. člen 

(vzdrţevanje občinskih cest ob preusmeritvah 
prometa) 

 
Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske 
ceste začasno preusmeri promet na drţavno 
cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je 
dovoljen javni promet.  
 
O preusmeritvi prometa z občinske na drţavno 
cesto, se mora občinska uprava predhodno 
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste.  
 
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na 
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet, mora občinska uprava pridobiti 
soglasje lastnika te ceste ali od njega  
pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na 
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet, treba povečati obseg vzdrţevanja 
te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh 
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.  
 
 
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA 
NA NJIH  
 
1. Varstvo občinskih cest  
 
 

26. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 

 
Če je občinska cesta v takem stanju,  
 
- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo 
promet posameznih vrst vozil,  
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej 
cesti ali  
- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se 
nanašajo na zavarovanje ceste in varnost 
prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi 
snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč 
in podobno), lahko ţupan s sklepom začasno, 
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih 
vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša 
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali 
dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen 
ukrep.  
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Ţupan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi 
iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, 
obvestiti policijo, občinsko redarstvo in občinsko 
inšpekcijsko sluţbo ter sredstva javnega 
obveščanja najmanj sedem dni pred njihovo 
označitvijo, slednji pa morajo javnost obvestiti 
najmanj 3 dni pred  izvedbo ukrepa.  
 
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee 
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi 
izvajalec rednega vzdrţevanja ceste in vodja 
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O 
teh ukrepih morajo nemudoma obvestiti policijo, 
občinsko redarstvo in občinskega inšpektorja ter 
javnost po sredstvih javnega obveščanja. 
Izvajalec rednega vzdrţevanja ceste in vodja  
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah 
morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojni  
občinski upravni organ.  
 
Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je 
iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega 
člena, daljše od enega leta se določi v skladu z 
določbo 33. člena tega odloka.  
 
Določbe tega člena se nanašajo na prometno 
ureditev, označeno na občinskih cestah ob 
uveljavitvi tega odloka.  
 

27. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 

 
Varovalni pas se meri od zunanjega roba 
cestnega sveta in je na vsako stran občinske 
ceste  
širok:  
 
- pri lokalni cesti (LC) 8 m  
- pri javni poti (JP) 5 m  

- pri glavni mestni cesti 10m 
- pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10m 
- pri mestni ali krajevni cesti 8m 

 
Določbe tega člena se ne uporabljajo za 
območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti 
Občine Središče ob Dravi.  
 

28. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in 

naprav) 
 
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, 
nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, 
kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge 

podobne naprave, katerih investitor ni Občina 
Središče ob Dravi, se smejo napeljevati oziroma 
postavljati v območju občinske ceste in njenega 
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, 
določenimi s soglasjem občinske uprave.  
 
Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca 
vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, 
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali 
rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na 
njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in  
naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v 
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo 
napeljavo oziroma postavitev.  
 
Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz 
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in 
naprave ogroţali občinsko cesto ali promet na 
njej, bistveno oteţevali njeno vzdrţevanje ali 
onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.  
 
 

29. člen 
(dela na občinski cesti) 

 
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na 
občinski cesti se lahko opravljajo le z 
dovoljenjem občinske uprave, ki velja največ eno 
leto.  
 
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega 
odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad  
opravljanjem teh del.  
 
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni 
potrebno, če je zaradi poškodovanja naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, 
neposredno ogroţen varen promet oziroma 
ţivljenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala 
večja gospodarska škoda.  
 
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj 
odstraniti neposredno nevarnost in o tem takoj  
obvestiti izvajalca rednega vzdrţevanja ceste in 
občinsko upravo. Upravljavec naprav in napeljav 
mora v roku 15 dni od nastanka poškodb le te 
odstraniti, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o 
končanih delih pisno obvestiti izvajalca rednega 
vzdrţevanja ceste in občinsko upravo.  
 
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka 
občinsko cesto delno ali popolno zapreti za 
promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst 
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vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, 
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in 
o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.  
 
 

30. člen 
(prepovedi ogroţanja občinske ceste in prometa 

na njej) 
 
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti 
občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti 
kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih 
ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali 
objekte na njej ter ovirati ali ogroţati promet na 
cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve 
ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih 
dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.  
 
Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je še 
prepovedano:  
 
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj 
priključka nanjo;  
2. obračati na cesti ţivali, traktorje, pluge ter 
drugo kmetijsko orodje in stroje;  
3. zavirati vpreţna vozila s privezovanjem koles 
ali s coklami;  
4. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo 
in drug material ali predmete, kar bi imelo za 
posledico oviranje in onemogočenje normalnega 
odvodnjavanja meteornih voda in s tem 
poškodovanje ceste in ogroţanje prometa.  
 
 

31. člen 
(obveznosti sosedov ob občinski cesti) 

 
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski 
cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih 
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene 
snegolove. Lastniki oziroma uporabniki zemljišč 
morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti 
ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo 
varnosti udeleţencev v prometu.  
 
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob 
občinski cesti ali pločniku redno porezati veje 
dreves, ţive meje, trte ali drugih visokih nasadov 
ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko 
cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali 
onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali 
ogroţajo promet.  
 
 

2. Ukrepi za varstvo prometa  
 

32. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 

 
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske 
ceste izda občinska uprava. O izdanih 
dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, 
občinsko redarstvo, občinskega inšpektorja in 
izvajalca rednega  vzdrţevanja občinskih cest. 
Dovoljenju mora biti priloţena s strani občinske 
uprave potrjena  prometno tehnična 
dokumentacija začasne prometne ureditve v 
času delne ali popolne zapore občinske ceste.  
 
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti 
vloţena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom  
zapore ceste in mora vsebovati podatke o 
lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se 
predlaga delna ali popolna zapora ceste, o 
načinu in času trajanja njihove izvedbe ter 
prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve v času delne ali popolne 
zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo 
ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore 
ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, 
predvidenimi s koledarjem večjih športnih 
prireditev, med turistično sezono ali med 
povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.  
 
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve 
prometa zaradi zapore ceste krije njen 
predlagatelj.  
 

33. člen 
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 

 
Prometno signalizacijo na občinskih cestah 
določa občinska uprava z nalogom za 
postavitev, razen v primerih iz 29. člena, tega 
odloka oziroma v primerih, ko je njena 
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev 
posledica odredb o prepovedih ali omejitvah 
prometa na javnih cestah. O postavljeni prometni 
signalizaciji se vodi evidenca.  
 
Na občinski cesti se smejo postavljati table in 
napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski 
spomenik ter naravno znamenitost ali turistično 
pomembno območje ali naselje in podobno 
(turistična in druga obvestilna signalizacija), 
samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.  
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O predlogu zainteresirane pravne ali fizične 
osebe za postavitev turistične in druge 
obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s 
soglasjem.  
 

34. člen 
(naprave za umirjanje prometa) 

 
O postavitvah naprav za umirjanje prometa 
odloča Občinski svet Občine Središče ob Dravi 
po predhodnem mnenju Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Središče ob 
Dravi, razen v primerih ko postavitev takih 
naprav določa zakon.  
 
 

35. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 

 
Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali 
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in 
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja 
prepovedano v varovalnem pasu ceste.  
Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo 
postavitev znotraj te razdalje samo, če so 
obvestila pomembna za udeleţence v prometu in 
zanje ni predpisana prometna signalizacija.  
S soglasjem se določijo pogoji njihove 
postavitve, vzdrţevanja in odstranitve.  
 
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz 
prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v 
naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolţ 
vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih 
cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda 
pristojni občinski upravni organ. V soglasju 
določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s 
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na 
njih, ter pogoje vzdrţevanja in odstranitve teh 
objektov in naprav.  
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se 
soglasje za izobešanje transparentov preko 
občinske ceste lahko izda le za določen čas (za 
čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.)  
Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m 
nad voziščem občinske ceste.  
 
 

36. člen 
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah 

(zunaj naselja) 

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) 
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko,servisno 
in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje 
prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje 
vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen 
priključek oziroma pristop do objekta ter 
zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta 
moţnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.  
 
 V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v 
prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in  
prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka je treba pridobiti mnenje občinske 
uprave.  
 
 

37. člen 
(pritoţbeni organ) 

Zoper dovoljenja in soglasja, ki so izdana v 
postopku pridobitve dovoljenja za poseg v 
prostor in katera po določbah tega odloka izdaja 
občinska uprava je dovoljena pritoţba na 
ţupana.  
Pritoţba je dovoljena tudi, če dovoljenje ali 
soglasje ni izdano 
 
 
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
OBČINSKIH CEST  
 
 

38. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

Za uresničevanje določb tega odloka in določb 
predpisov o cestah, ki se neposredno uporabljajo 
za občinske ceste, je pristojen občinski inšpektor 
in občinski redar v skladu s pooblastili, ki jim jih 
dajejo predpisi o cestah, inšpekcijskem nadzoru 
in občinskem redarstvu.  
 
 
VIII. KAZENSKE DOLOČBE  
 

39. člen 
(prekrški) 

Z globo do 2.000,00 EUR se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa 
z globo 400,00 EUR, če:  
 
1. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne 
telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, 
nizkonapetostne električne oziroma napajalne 
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vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge 
podobne naprave (prvi odstavek 28. člena);  
2. ne obvesti izvajalca rednega letnega 
vzdrţevanja cest in občinsko upravo o posegih 
na občinski cesti, ter ne vzpostavi ceste v roku 
15 dni od pričetka del v prvotno stanje ( četrti 
odstavek 29. člena)  
3. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s 
katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg  
ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki 
ogroţajo varnost udeleţencev v prometu ali  
ne poreţe vej dreves, ţive meje, trte ali drugih 
visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne  
segajo na občinsko cesto ali pločnik (prvi in drugi 
odstavek 31. člena) 
 

40. člen 
(prekrški posameznikov) 

Z globo 400,00 evrov se sankcionira tudi  
posameznik, ki stori prekršek iz prvega in 
tretjega  odstavka prejšnjega člena. 
 

41. člen 
(kršitev obveznosti vzdrţevanja cest) 

Z globo 1.000 evrov se sankcionira za prekršek 
izvajalec rednega vzdrţevanja občinskih cest:  
 
1. če teh cest ne vzdrţuje redno tako, da 
omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi  
odstavek 21. člena);  
 
Z globo 500 evrov se sankcionira za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
izvajalca rednega vzdrţevanja občinskih cest.  
 
 
 

42. člen 
(kršitev obveznosti uskladitve del) 

Z globo 1.000 evrov se sankcionira za prekršek 
investitor objektov in naprav v ali ob cestnem 
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih 
ne obvesti pristojnega organa občinske uprave 
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in 
načrtov . 
 
Z globo 500 evrov se sankcionira za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
investitorja.  
 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

43. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o občinskih cestah v Občini Središče ob 
Dravi  (Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi, 
št 1/09 )  
 
 

44. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi.  
 
 
Številka: 007-4/2013     
Datum: 28.11.2013    
JURIJ BORKO l.r. 
 
 
 
Na podlagi 9.  in 14. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 96/02, 7/07, 53/07, 129/10, 
20/11, 100/11) in 15. člena Statuta Občine 
Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormoţ 
št. 8/2007 ) je Občinski svet Občine Središče ob 
Dravi na   23. redni  seji dne 28.11.2013 sprejel 
 
 

LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE 
 ZA LETO 2014 

 
 
1. UVOD 
 
Letni izvedbeni program kulture določa javni 
interes občine na področju zagotavljanja 
dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja 
kulturne ustvarjalnosti, ljubiteljske kulture in 
kulturne dediščine, ki se uresničuje z 
zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in 
prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih 
dejavnosti v občini.  
 
 
1. 1. Pravne podlage 
 
Pravne podlage za financiranje nalog iz 
proračuna so določena v Zakonu o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju 
javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje 
kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, 
za katerega skrbijo Republika Slovenija (v 
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nadaljnjem besedilu: drţava) in lokalne 
skupnosti. Javni interes za kulturo se uresničuje 
predvsem  
z zagotavljanjem pogojev za: 
- kulturno ustvarjalnost, 
- dostopnost kulturnih dobrin, 
- kulturno raznolikost, 
- uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika, 
- slovensko kulturno identiteto, 
- skupen slovenski kulturni prostor. 
 
Z zagotavljanjem in izboljšanjem navedenih 
pogojev se bodo uresničevale usmeritve in cilji iz 
predloga Nacionalnega programa za kulturo 
2008-2014. Prioritete v letu 2014 na področju 
kulture v občini so: hitrejše pribliţevanje 
predpisanim standardom v dejavnostih, ki jih 
izvajajo občinska kulturna društva, spodbujanje 
kulturne ustvarjalnosti, pluralizem izvajalcev ter 
spodbujanje javno zasebnega partnerstva; 
varovanje kulturne dediščine in njeno 
vključevanje v razvojne programe občine, 
izboljšanje pogojev za ustvarjalnost invalidov in 
njihovo dostopnost do kulturnih dobrin. 
 
Pravico do sofinanciranja  programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo 
nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje : 
- imajo sedeţ v Občini Središče ob Dravi in 
delujejo na območju občine Središče ob Dravi, 
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
- imajo potrjen program s strani najvišjega 
organa društva, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 
članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa 
zakon, ki ureja društva (velja za društva), 
- imajo zagotovljene osnovne materialne, 
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje 
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, 
- delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj 
eno leto, 
- vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. 
najkasneje do konca leta predloţijo poročilo o 
realizaciji programov ter poročilo o doseţenih 
uspehih, 
- da kulturni program ali njegov posamezen del, 
s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje 
po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz 
katerekoli druge postavke proračuna Občine 
Središče ob Dravi. 
 
 
 

2. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2014 
IZVAJALI V JAVNEM INTERESU 
 
 
2.1. Prireditvena dejavnost 
 
V javnem interesu občine je čim širša ponudba 
raznih prireditev in predstav, s katerimi bo 
zagotovljena boljša dostopnost kulturnih dobrin 
občanom. Občina bo s sistemom sofinanciranja 
prireditvene dejavnosti omogočila širšo ponudbo 
prireditev s področja kakovostne in mnoţične 
kulture. 
 
V javnem interesu je organizacija abonmajskih 
predstav: gledališki, glasbeni in otroški abonma. 
 
Finančno bodo podprte tudi prireditve s področja 
ljubiteljske kulture, s katerimi se predstavlja 
doseţke  kulturnih društev in skupin.  s področja 
gledališke dejavnosti: srečanje otroških 
gledaliških skupin, srečanje odraslih gledaliških 
skupin; srečanje odraslih folklornih skupin.  
 
Z namenom zagotavljanja večje dostopnosti in 
raznolikosti  so v javnem interesu sofinancirane 
še druge posamične prireditve. 
 
2. 2. Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti 
 
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti je med 
prioritetami občinske kulturne politike. V javnem 
interesu občine  so posamični projekti 
samostojnih kulturnih ustvarjalcev, ustvarjalne 
delavnice, likovne kolonije, natečaji za kulturne 
ustvarjalce. Občina bo projekte s področja 
kulturne ustvarjalnosti podprla z namenom 
pomoči pri ustvarjanju in predstavitvi ustvarjalnih 
doseţkov na področju kulture. Občina bo 
projekte finančno podprla preko javnega razpisa.  
 
 
2.3. Spodbujanje ljubiteljske kulture 
 
V interesu občine je finančno podpreti dejavnost 
vseh aktivnih kulturnih društev, skupin in 
posameznikov, ki delujejo na naslednjih 
področjih kulturnih dejavnosti: folklornem,  
glasbenem, gledališkem, literarnem, likovnem, 
zaloţniškem  uprizoritvenem, področju kulturne 
dediščine, ter druge vsebine s področja kulture 
Financiranje redne dejavnosti in posamičnih 
projektov kulturnih društev in skupin se bo 
izvajalo z javnim razpisom in javnim pozivom na 
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podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v občini Središče ob Dravi  
 
 
2.4. Varstvo kulturne dediščine 
 
Varstvo kulturne dediščine, občina bo izvajala 
varstveno sanacijske posege na spomenikih in 
kulturni dediščini v občinski lasti ter finančno 
podprla posamične varstvene posege na 
kulturno dediščino, ki je v privatni lasti. Cilj 
sanacijskih posegov na kulturno dediščino je 
poleg samega varovanja tudi njena uveljavitev 
kot razvojnega elementa in njeno vključevanje v 
razvojne projekte občine, predvsem s področja 
turizma in izobraţevanja. 
Javni interes na področju varstva kulturne 
dediščine je vzdrţevanje in obnavljanje 
dediščine ter preprečevanje njene ogroţenosti 
ter zagotavljanje javne dostopnosti dediščine.  
 
Med projekte s področja varovanja kulturne 
dediščine, ki se jih sofinancira spada tudi obnova 
in restavriranje kulturne dediščine.  
 
 
2.5. Knjiţnična dejavnost 
 
V javni interes na področju knjiţnične dejavnosti 
spadajo: optimalna ponudba knjiţničnega 
gradiva, zagotavljanje prostorskih pogojev in 
opreme za uporabo gradiva, omogočanje 
dostopa do urejenih zbirk domoznanskega 
gradiva, zagotavljanje dostopnosti knjiţničnega 
gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami,… 
Knjiţnično dejavnost izvaja javni zavod Knjiţnica 
Frana Ksavra Meška v Ormoţu. Splošna 
knjiţnica je namenjena informiranju in potrebam 
prebivalcev po izobraţevanju, raziskovanju, 
kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. V 
interesu občine je pribliţati vsem prebivalcem 
boljšo dostopnost do knjiţničnega gradiva. 
Knjiţnica bo v letu 2014 z namenskimi sredstvi 
občine in Ministrstva za kulturo nabavila 
ustrezno število enot knjiţničnega gradiva. Poleg 
knjig nakupuje knjiţnica za potrebe uporabnikov 
še serijske publikacije (časopise, časnike, revije, 
zbornike…), multimedijsko gradivo, elektronske 
publikacije in zagotavlja dostop do različnih baz 
podatkov. 
 
 
2. 6.  Muzejska dejavnost 
 

Muzejsko dejavnost  se izvaja v najetih prostorih, 
kjer je stalna  muzejska zbirka Občine Središče 
ob Dravi. Prav tako pa je Občina 
soustanoviteljica Pokrajinskega muzeja Ptuj 
Ormoţ. 
 
 
2.7. Spodbujanje izdaje lokalnega časopisa  
 
V interesu občine je finančna podpora za 
izdajanje edinega časopisa središke občine – 
časnik Sredica – glasilo občine Središče ob 
Dravi, ki jo periodično izdaja Občina Središče ob 
Dravi in prinaša tudi prispevke s področja kulture 
in ustvarjalnosti.  
 
 
2.8. Javna infrastruktura na področju kulture 
 
Pomemben pogoj za izvajanje kulturnih 
dejavnosti je ustrezna javna infrastruktura, to so 
objekti in oprema, ki omogočajo kvalitetno 
izvajanje dejavnosti. V letu 2014 so z občinskim 
proračunom zagotovljena sredstva za  
- Pokrivanje stroškov obratovanje dvorane 

Orlana, 
- Tekoče investicijsko vzdrţevanje Sokolane,  
- Tekoče vzdrţevanje Kulturnega doma Obreţ 
- Tekoče vzdrţevanje Vaškega doma Grabe 
 
 
2.9. Spodbujanje radijske dejavnosti  
 
Občina Središče ob Dravi za vsesplošno 
obveščenost svojih občanov sofinancira tudi 
delovanje medobčinskega radia v Ormoţu. 
 
 
2.10. Nepredvideni programi 
 
V skladu z drugim odstavkom 102. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo bo 
občina izjemoma podprla in sofinancirala kulturni 
projekt, ki ni bil prijavljen na javni poziv oziroma 
javni razpis za kulturo, če ne bodo razdeljena 
vsa sredstva iz javnega razpisa za kulturo  
oziroma če bodo omogočala sredstva splošne 
proračunske rezervacije.  
 
 
3. POSEBNE DOLOČBE 
 
3.1. Programi kulture 
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Sredstva za sofinanciranje programov se 
razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega 
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v 
skladu z merili in kriteriji določenimi v Prilogi I k 
Pravilniku o sofinanciranju programov s področja 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 
 
 
3.2. Planirani nameni  
 
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 namenskih sredstev in sprejme 

odločitev, da se del sredstev prerazporedi v 
druge namene. 
 
 
4. FINANČNA SREDSTVA ZA DEJAVNOST  
KULTURE 
 
 
4.1. Finančna sredstva z programe kulture 
 
S proračunom občine za leto 2014 so za izvedbo 
programa kulture zagotovljena naslednja 
sredstva: 

 
 

PODROČJE Proračunska postavka Znesek v 
EUR 

 Spodbujanje ljubiteljske kulture 180309-Sofinanciranje kulturnih 
društev 

13.775,00 

 
 
4.2. Finančna sredstva za planirane namene 
 

PODROČJE Proračunska postavka Znesek v 
EUR 

 Prireditvena dejavnost 180307-Kulturne prireditve 1.500,00 

Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti 180401 do 180403-Programi 
veteranskih organizacij 

850,00 

Spodbujanje ljubiteljske kulture 180308-Sklad RS za ljubiteljsko 
kulturo 

1.000,00 

Knjiţnična dejavnost 180302 do 06- 
180319 
Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

41.689,00 

Muzejska dejavnost 180202 do 06-Muzejska 
dejavnost 

21.021,00 

Spodbujanje izdaje revij in lokalnih časopisov 180301-Občinsko glasilo 
»Sredica« 

11.160,00 

Javna infrastruktura na področju kulture 180312 in 180313-Kulturne 
dvorane in domovi 

18.030,00 

 Spodbujanje radijske dejavnosti 180310-11-Mediji in 
avdiovizualna kultura 

13.105,00 

Nepredvideni programi 040306-Prireditve ob praznikih 3.800,00 
SKUPAJ  112.155,00 

 
Skupna proračunska sredstva za programe kulture za leto 2014 znašajo 125.930, 00  EUR. 
 
 

5. VELJAVNOST IN UPORABA 
 

Letniprogram kul tureObčine Sredi šče ob 
Drav i  
začneveljatinaslednjidanposprejemunaObčinske
m svetuObčine Središče ob Drav i, 

injeosnovazaizvedborazpisain 
 
 
razdelitevsredstevzasofinanciranje programov 
kulturnih dejavnosti vObčiniSredišče ob 
Dravivletu2014. 
 
Letni program kulture v občini Središče ob 
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Dravi se objavi na spletni strani občine in v 
uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi. 
 
 
Številka: 610-2/2013 
Datum: 28.11.2013 
JURIJ BORKO, l.r. 
 
 
 
 
Napodlagi7.členaZakonaošportu(UradnilistRS,št
.22/98),vskladuzusmeritvami 
NacionalnegaprogramašportavRepublikiSloveni

ji(UradnilistRS,št. 24/00in31/00),na 
podlagiPravilnikao pogojih in merilih za 
sofinanciranje dejavnosti športnih programov in 
drugih športnih aktivnosti na območju občine 
Središče ob Dravi (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2008 )in15.členaStatuta Občine 
Središče ob Dravi (Uradni vestnik občine Ormoţ št. 
8/2007)jeObčinskisvetObčine Središče ob 
Dravinasvoji 23. redniseji,dne: 28.12.2013 

sprejel 
 
 
 
 

LETNI IZVEDBENI  
PROGRAMŠPORTAVOBČINI 

SREDIŠČE OB DRAVI ZALETO2014 

 
I. UVOD 

 
Z letnim programom športa ( v nadaljevanju LPŠ 
) so opredeljeni  programi športa, ki bodo v letu 
2014 sofinancirani iz občinskega proračuna, 
obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za 
uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, 
ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine. 
Občina bo za izvajanje letnega programa športa 
v letu 2014 zagotavljala proračunska sredstva 
tistim, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali 
posamezne programe športa, ki so v skladu z 
Nacionalnim programom športa v Republiki 
Sloveniji in v interesu občine.  
S sredstvi za transferje neprofitnim 
organizacijam in ustanovam bodo sofinancirani 
programi športa, uporaba športnih objektov ter 
strokovne in razvojne naloge na področju športa 
glede na vsebino. 
 

II. IZHODIŠČA IN USMERITVE  
 

Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije 
razvoja športa izpostavljamo v Občini Središče 
ob Dravi za leto 2014 naslednje usmeritve: 
 Posebno pozornost posvetiti tekmovalnim 

in interesnim programom za otroke in 
mladine, z namenom spodbujati 
kakovosten način preţivljanja prostega 
časa in preventivno delovati v smislu 
preprečevanja socialno – patoloških 
pojavov. 

 Poskušali doseči maksimalno dostopnost 
različnih programov športa čim širšemu 
krogu občanov, zato bomo posebno 
pozornost posvetili dostopnosti in 
maksimalni izkoriščenosti javnih športnih 
objektov za vse programe športa. 

 S sofinanciranjem programov za mlade, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
ter s posebno podporo kategoriziranim 
športnikom, bomo skušali doseči, da naši 
športniki lahko svoj potencial razvijejo tudi 
v domačem okolju. 

 Vplivati na izboljšanje sodelovanja med 
osnovnimi in srednjo šolo ter društvi pri 
usmerjanju mladih v šport in rekreacijo. 

 Skrbeti je potrebno za načrtovanje, 
gradnjo in vzdrţevanje javnih športnih 
objektov, ki naj bodo večnamenski.  

 Zagotavljati promocijo športa kot zdravega 
načina preţivljanja prostega časa z 
raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem 
občanom. 

 Za dvig kvalitete sofinanciranih programov 
in racionalnosti porabe javnih sredstev 
bomo povečali nadzor nad izvedbo 
programov letnega programa športa. 

 
 
LPŠ Občine Središče ob Dravi za leto 2014 
opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo 
iz občinskega proračuna, njihovo vsebino ter 
višino in namen sredstev,  predvidenih v 
občinskem proračunu. 
 

III. VIŠINA SREDSTEV 
 

 
Iz proračuna Občine Središče ob Dravi se za 
proračunsko leto 2014 izbranim izvajalcem 
športnih vsebin zagotovi   39.185,00 EUR . 
 
 

IV. PRAVNE PODLAGE 
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Pravne podlage za financiranje nalog iz 
proračuna so določene v Zakonu o športu in 
Pravilniku za vrednotenje športnih programov v 
Občini Središče ob Dravi. Pravico do 
sofinanciranja športnih programov imajo nosilci 
in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje po Pravilniku 
o  postopku in sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Središče ob Dravi  s 
spremembami in dopolnitvami ( uradno glasilo 
Občine Središče ob Dravi št. 2/10 ) 
so registrirani za opravljanje športnih dejavnosti   
(obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v 
register društev) 

1. imajo sedeţ v Občini Središče ob Dravi 
in delujejo na območju občine Središče 
ob Dravi 

2. je občina soustanovitelj zavoda 
3. dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi 
4. imajo potrjen program s strani najvišjega 

organa društva, 
5. imajo urejeno evidenco o članstvu in 

plačani članarini ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki 
ureja društva (velja za društva), 

6. imajo zagotovljene osnovne materialne, 
prostorske, kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti, 

7. delujejo na področju športnih aktivnosti 
najmanj eno leto, 

8. vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. 
najkasneje do konca leta predloţijo 
poročilo o realizaciji programov ter 
poročilo o doseţenih uspehih, 

9. da športni program ali njegov 
posamezen del, s katerim predlagatelj 
kandidira za sofinanciranje po tem 
pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz 
katerekoli druge postavke proračuna 
Občine Središče ob Dravi, 

 
 

V. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 

2014 IZVAJALI V JAVNEM 

INTERESU 

 

 
ObčinaSredišče ob 
Dravibozaizvajanjeletnegaprogramašportavletu2
014zagotavljalaproračunska 
sredstvatistim,kibodonapodlagijavnegarazpisaiz
vajaliposamezneprogramešporta,kiso 
vskladuzNacionalnimprogramomšportavRepubli

kiSlovenijiinvinteresuobčine Središče ob Dravi. 
Te dejavnosti so: 

 
1. Športna vzgoja otrok, mladine in 

študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom  

zunaj obveznega izobraževalnega programa  
 

 Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok  

 Interesna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok  

 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport od 6 do 14 
let  

 
o • cicibani in cicibanke 
o • mlajši dečki in mlajše deklice  
o • starejši dečki in starejše 

deklice  
 

 Športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami  

 Interesna športna vzgoja mladine  

 Športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport -od 15 do  
18 oz. 20 let  

o • kadeti in kadetinje  
o • mladinci in mladinke  

 

 Športna vzgoja mladine s posebnimi 
potrebami  

 Interesna športna dejavnost študentov 
 

2. Športna rekreacija  
3. Kakovostni šport  
4. Vrhunski šport  
5. Šport invalidov  
6. Izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu  

7. Velike mednarodne, državne, medobčinske 
in občinske športne prireditve  
 

 
Interesna športna vzgojapredšolskih otrok, 
šoloobveznih otrok in mladineter študentov 
zunaj obveznega izobraţevalnega programa 
 
Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraţevalnega programa ne glede na njegovo 
pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih 
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učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj 
odraščajočega in zorečega mladega človeka še 
izrazito vzgojni pomen.  
 
A1 Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega 
rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne 
skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, 
»Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in 
športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna 
društva in drugi izvajalci za predšolske otroke.  
 
A2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je 
dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v športne programe. Na 
ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi 
»Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« 
in drugi 80 urni programi za skladen razvoj 
gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.  
 
A3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport 
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno 
pripravo na športno uspešnost. V programe se 
lahko vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, 
ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne 
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi 
lahko postali vrhunski športniki.  
 
A4 Športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami 
V te programe se glede na interes lahko 
vključujejo otroci s posebnimi potrebami. 
 
 
 
A5 Interesna športna vzgoja mladine 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost 
mladih od 16. do 20. leta starosti, ki se 
prostovoljno vključujejo v športne programe.  
 
A6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport 
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno 
vzgojo mladih športnikov, starih od 16 do 20 let, 
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih 
rezultatov, primerljivih z doseţki vrstnikov v 
mednarodnem merilu.  
 
A7 Športna vzgoja mladine s posebnimi 
potrebami 

Programi vključujejo mladino od 16. do 20. leta s 
posebnimi potrebami v vsakdanje ţivljenje.  
 
 
Športna rekreacija odraslih 
 
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in 
izboljševati celostni zdravstveni status, 
humanizirati človekovo ţivljenje, zmanjševati 
negativne posledice današnjega načina ţivljenja 
in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti 
človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje 
število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre 
za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje 
dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. 
 
Kakovostni  in vrhunski šport  
 
 V kakovostni šport sodijo priprave in športna 
tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in 
materialnih moţnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa in ki jih program športne 
rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja športa. 
 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje 
športnikov, ki imajo status drţavnega,  
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega 
razreda.  
 
Izobraţevanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
 
Razvoj  športa in programov športa omogoča 
izobraţevanje in usposabljanje kadrov, zato se 
podpira tudi izobraţevanje. 
 
 
Šport invalidov 
 
 Športna dejavnost invalidov je namenjena 
predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, 
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in 
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo 
s športom. 
 
 
Posamezen izvajalec športnega programa bo 
prejel sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral 
glede na točkovni sistem, ki je sestavni del 
pravilnika. Z izbranimi izvajalci 
športnihprogramovboţupansklenilpogodbe,kibod
onatančnoopredeljevalenamensko porabo 
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proračunskih sredstev. 
 
Velike mednarodne, športno rekreativne in 
občinske športne prireditve  
Prireditve so namenjene pospeševanju 
motivacije za šport, športno aktivnost in imajo 
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in 
turizem. 
 
Delovanje društev in občinskih športnih zvez 
Sredstva so namenjena za delovanje društev in 
občinskih športnih zvez.  
 
 Izobraţevanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
Sofinancira se izobraţevanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko inštituta 
za šport in Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Zdruţenje športnih zvez (OKS-ZŠZ). 
 
Zaloţniška dejavnost 
Zaloţniška dejavnost obsega izdajanje strokovne 
literature in drugih periodičnih in občasnih 
športnih publikacij ter propagandno gradivo na 
temo športnih dejavnosti, povezanih s športno 
dejavnostjo v občini Središče ob Dravi.  
 
 

VI. POSEBNE DOLOČBE 
 

Sredstva za sofinanciranje programov športa se 
razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega 
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v 
skladu z merili in kriteriji določenimi v Prilogi I k  
Pravilniku  o pogojih in merilih za sofinanciranje 
dejavnosti športnih programov in drugih 
športnih aktivnosti na območju občine Središče 
ob Dravi. 
 
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 namenskih sredstev in sprejme 
odločitev, da se del sredstev prerazporedi v 
druge namene. 
 
 
 
      VII.  FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO 
PROGRAMA ŠPORTA 
 
 
S proračunom občine za leto 2014 so za izvedbo 
programa športa zagotovljena naslednja 
sredstva: 
 

 

PODROČJE Znesek v EUR 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine ter 
študentov zunaj obveznega izobraţevalnega programa 

32.300,00  

Športna rekreacija odraslih 

Kakovostni šport in vrhunski šport 

Izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

Šport invalidov 

 
Športni parki   2.925,00 € 
Letno kopališče Ormoţ  3.700,00 € 
Letovanje socialno ogroţenih otrok 260,00 € 
 
 

LetniprogramšportaObčine Sredi šče ob 
Drav i  
začneveljatinaslednjidanposprejemunaObčinske
m svetuObčine Središče ob Drav i, 
injeosnovazaizvedborazpisainrazdelitevsredste
vzasofinanciranje 
programovšportavObčiniSredišče ob 
Dravivletu2014. 

 

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev 
športnih programov se v celoti razdelijo na 
podlagi izvedenega javnega razpisa ter na 
podlagi vrednotenja prispelih programov 
izvajalcev v skladu z veljavnimi merili.  
 
Letni program športa v občini Središče ob Dravi 
se objavi Uradnem glasilu Občine Središče ob 
Dravi in  na spletni strani občine. 

 

Številka: 671-2/2013 

Datum: 28.11.2013 

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 23. redni seji 
dne  28.11.2013 sprejel naslednji  
 
 
 

S k l e p 

O  dopolnitviletneganačrtarazpolaganja z  
nepremičnimpremoţenjemObčine Središče 

ob Dravi zaleto 2013 
 

1. člen 
S tem sklepom se dopolniLetninačrtrazpolaganja 
z nepremičnimpremoţenjemobčine Središče ob 
Dravi zaleto 2013.  
2. člen 
Letninačrtizprejšnjegačlena se določi v 
orientacijskivrednosti 117.888,00    EUR . 
 

3. člen 
Letninačrtizprejšnjegačlenavključujenaslednjene
premičnine: 
 

Zemljiščap
arc. št. 

k.o. Vrstaneprem. 
 

Naslovnepremičnine v m2 Orientacijskavr
ednost v EUR 

Ocenaprihod
ka v letu 
2013 

133, 132  Središče Njiva PriMladolesu 3011 
3363 

9.500,00 9.500,00 

 Središče 15 deleţev Agrarnideleţi  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 0 

2515/5 Dravska-Nikolič 958 4.790,00 0 

2515/6 Dravska-Kelnar 732 3.660,00 0 

2515/7 Dravska-Borko 814 4.070,00 0 

2515/8 Dravska-Ploh 531 2.655,00 0 

520/1 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 209 418,00 0 

522/1 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 119 200,00 0 

521/1 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 2482 4.900,00 0 

534/4 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 252 300,00 0 

534/3 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 942 926,00 0 

529/3 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 5129 10.258,00 0 

533/3 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 454 908,00 0 

520/2 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 277 554,00 0 

530/1 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 5424 10.848,00 0 

523/3 Vodranci Pašnik DedovanjeHorvat 1694 2.541,00 0 

 
 

4. člen 
 
S sprejemomtegasklepaprenehaveljatisklepšt. 
03230-4/2013-3 z dne  10.10.2013. Ta sklep je 
sestavnidelOdloka   o 
rebalansuproračunaObčine Središče ob Dravi 
zaleto 2013. 
 

5. člen 
 

 
 
Ta sklepveljatakoj. Ta sklep se objavi v 
Uradnemglasiluobčine Središče ob Dravi   
 
Številka:  03230-5/2013 -4    
Datum:  28.11.2013         
JURIJ BORKO 
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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 23. redni seji dne 28.12.2013  sprejel 
naslednji  
 
 

S k l e p 
O dopolnitviletneganačrtarazpolaganja z  

nepremičnimpremoţenjemObčine Središče 
ob Dravi zaleto 2014 

 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se določiLetninačrtrazpolaganja z 
nepremičnimpremoţenjemobčine Središče ob 
Dravi zaleto 2014.  
 

2. člen 
 

Letninačrtizprejšnjegačlena se določi v 
orientacijskivrednosti  92.443,00 EUR . 
 
 

3. člen 
 

Letninačrtizprejšnjegačlenavključujenaslednjene
premičnine: 
 

Zemljiščap
arc. št. 

k.o. Vrstanepremi
čnine 
 

Naslovnepremičnine v m2 Orientacijskavr
ednost v EUR 

Ocenaprihod
ka 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 

520/1 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 209 418,00 418,00 

522/1 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 119 200,00 200,00 

521/1 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 2482 4.900,00 4.900,00 

534/4 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 252 300,00 300,00 

534/3 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 942 926,00 926,00 

529/3 Vodranci Travnik DedovanjeHorvat 5129 10.258,00 10.258,00 

533/3 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 454 908,00 908,00 

520/2 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 277 554,00 554,00 

530/1 Vodranci Njiva DedovanjeHorvat 5424 10.848,00 10.848,00 

523/3 Vodranci Pašnik DedovanjeHorvat 1694 2.541,00 2.541,00 

 Središče 15 deleţev Agrarnideleţi  50.000,00 20.000,00 

SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 86.053,00 56.053,00 

   

*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 92.443,00 62.443,00 

 
4. člen 

 
S sprejemomtegasklepaprenehaveljatisklepšt. 
03230-4/2013-8 z dne  10.10.2013. Ta sklep je 
sestavnidelOdloka   o 
spremembiproračunaObčine Središče ob Dravi 
zaleto 2014. 
 

5. člen 

 
 
 
Ta sklepveljatakoj. Ta sklep se objavi v 
Uradnemglasiluobčine Središče ob Dravi   
 
Številka:03230-5/2013-5       
Datum: 28.11.2013  
JURIJ BORKO l.r. 
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Občinski svet Občine Središče ob Dravi  je na   
podlagi  15. člena Statuta občine Središče ob 
Dravi ( Uradni vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) na 
svoji   23.  redni  seji dne  28.11.2013       sprejel 
naslednji  
 

S K L E P 
O potrditvi letnega programa kulture za leto 

2014 
 

1. člen 
 

Sprejme  in potrdi se Letni program kulture za 
leto 2014 v občini Središče ob Dravi 
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v 
Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi 
 
 
Številka:03230-5/2013 -3                                                       
Datum: 28.11.2013                                                                 
JURIJ BORKO l.r. 
 
 
 
 
Občinski svet Občine Središče ob Dravi  je na   
podlagi  15. člena Statuta občine Središče ob 
Dravi ( Uradni vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) na 
svoji   23.  redni  seji dne  28.11.2013       sprejel 
naslednji  
 
 

S K L E P 
O potrditvi letnega programa športa za leto 

2014 
 

1. člen 
 

Sprejme  in potrdi se Letni program športa za 
leto 2014 v občini Središče ob Dravi 
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v 
Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi 
 
Številka:03230-5/2013-2                                                        
Datum: 28.11.2013                                                                   
JURIJ BORKO l.r. 
 

Občinski svet Občine Središče ob Dravi  je na   
podlagi  15. člena Statuta občine Središče ob 
Dravi ( Uradni vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) na 
svoji   23.  redni  seji dne  28.11.2013       sprejel 
naslednji  
 

S K L E P 
O potrditvi Odloka o cestah 

 
1. člen 

 
Sprejme in potrdi se predlog Odloka o cestah v  
Občini Središče ob Dravi. 
 

2. člen 
 

Predlog odloka je sestavni del sklepa. 
 

3. člen 
 

Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine 
Središče ob Dravi 
 

4. člen 
 
Ta sklep velja takoj 
 
Številka:03230-5/2013-1                                                        
Datum: 28.11.2013                                                              
JURIJ BORKO l.r. 
 
 
 
Občinski svet Občine Središče ob Dravi  je na   
podlagi  15. člena Statuta občine Središče ob 
Dravi ( Uradni vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) na 
svoji   23.  redni  seji dne  28.11.2013       sprejel 
naslednji  
 

S K L E P 
O razpisu štipendij za šolsko leto 2013/2014 

 
 

2. člen 
 

V šolskem letu 2013/2014  se razpišeta    dve    
štipendiji za  
 

1. za  srednješolsko izobraţevanje   
tehnične smeri 

 
1. za študijsko izobraţevanje  smer splošna  

medicina, dentalna medicina, tehnične 
smeri ali druţbene vede 
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2. člen 
 
 Po sprejetju sklepa se objavi  in izvede javni 
razpis. 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v 
Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi 
 
 
Številka:03230-5/2013 -6                                                       
Datum: 28.11.2013                                                                 
JURIJ BORKO l.r. 
 
 
 
Občinski svet Občine Središče ob Dravi  je na   
podlagi  15. člena Statuta občine Središče ob 
Dravi ( Uradni vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) na 
svoji   23.  redni  seji dne  28.11.2013       sprejel 
naslednji  
 

S K L E P 
O določitvi višine štipendije za šolsko leto 

2013/2014 
 
 

1.  člen 
 

Občinski svet občine Središče ob Dravi soglaša, 
da višina štipendije za šolsko leto 2013/14 za 
študente  znaša 200,00 € mesečno. 
 
Občinski svet občine Središče ob Dravi soglaša, 
da višina štipendije za šolsko leto 2013/14 za 
dijaka   znaša 130,00 € mesečno. 
 

2. člen 
 
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati 
sklep  številka:  03230-7/2012 - 18                                                   
z dne 20.12.2012 .            

3. člen 
 
Ta sklep velja takoj in se  objavi v  Uradnem 
glasilu Občine Središče ob Dravi. 
 
 
Številka:03230-5/2013-8                                                       
Datum: 28.11.2013                                                     
JURIJ BORKO l.r. 

 
 
 
 
Na podlagi Zakona o štipendiranju Uradni list 
RS, št. 59/07, 63/07, 40/09,62/10 ZUJPS, 40/12 
ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in na podlagi 4. člena 
Pravilnika o štipendiranju v Občini Središče ob 
Dravi ( Uradno glasilo slovenskih občin št.  27/08 
)  in Odloka o proračunu Občine Središče ob 
Dravi za leto 2013 ( Uradno glasilo občine 
Središče ob Dravi št. 13/12)  objavlja Občina 
Središče ob Dravi.  

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev štipendij za študijsko leto 

2013/2014 

 
1.    predmet javnega razpisa je dodelitev 
štipendij dijakom in študentom  v študijskem letu 
2013/2014,  
 
RAZPIŠETA   2. ŠTIPENDIJI  ZA SMERI  
 

1. štipendija v srednješolskem 
programu:  tehnične smeri 

1. štipendija na dodiplomskem 
programu   splošna  medicina, 
dentalna medicina, tehnične smeri ali 
druţbene vede 

 
2.    pravico do štipendije lahko uveljavljajo 
srednješolci in študenti, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
 
•    da so drţavljani Republike Slovenije; 
•    da imajo prijavljeno stalno  prebivališče v 
Občini Središče ob Dravi;  
•    da mesečni bruto dohodek na druţinskega 
člana ne presega 80 % povprečne bruto plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem 
letu; 
              
3.    Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu 
''Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 
2013/2014'', ki ga dobite na spletnih straneh 
Občine Središče ob Dravi  www.sredisce-ob-
dravi.si  ali osebno dvignete v glavni pisarni 
Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, vlogi  
mora vlagatelj priloţiti: 
•    dokazilo o vpisu v šolskem letu  2013/2014; 
•    dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu 
zadnjega letnika izobraţevanja; 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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•    priloţiti kratek ţivljenjepis; 
•    kopije odločb o odmeri dohodnine (  
informativni izračun )  druţinskih članov 
kandidatove druţine oziroma oseb, ki ţivijo s 
kandidatom v skupnem gospodinjstvu; 
•    potrdilo o druţinskih članih,  
•    podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem 
razmerju, ne prejema nadomestila za 
brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima 
statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in 
nima druge štipendije v Republiki Sloveniji. 
 
4.    Pri dodeljevanju štipendije se upošteva 
naslednja merila: 
- uspeh ob zaključku osnovnošolskega 
izobraţevanja, uspeh  na maturi, poklicni maturi 
ali pri zaključnem izpitu oziroma višja povprečna 
ocena kandidata  
- dohodek na druţinskega člana in 
- druga merila v skladu s Pravilnikom o 
štipendiranju.  
 
5. Rok za oddajo prijave: 
 
Prijava na razpis mora biti oddana na 
obrazcu:''Vloga za dodelitev štipendije za 
študijsko leto 2013/2014''. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v vlogi.  
 
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najkasneje do 
ponedeljka  12 januarja 2014  na naslov 
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 
Središče ob Dravi, vloga je lahko oddana tudi 
v glavni pisarni občine do navedenega 
datuma. 
 
Prijava mora biti pravilno označena, in sicer 
mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: ''NE 
ODPIRAJ – VLOGA ZA DODELITEV 
ŠTIPENDIJE 2013/2014. '' Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden vlagatelj. 
 
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in 
pravočasne.  
 
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno 
obveščeni v roku 14 dni od izteka roka za oddajo 
prijav. 
 
Medsebojna razmerja med Občino Središče ob 

Dravi in izbranim kandidatom bodo urejena s 
pogodbo o štipendiranju. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo zainteresirani na Občini Središče ob Dravi 
na tel številko 02 741-66-12, ga. Jelka Zidarič 
Trstenjak. 
 
 
 
Številka:  431- 18/2013 
Datum:  5.12.2013                                
JURIJ BORKO l.r. 
      
  
 
 
 
 
 

Zaizdajanje in tiskanje je 
odgovornatajnicaObčine Središče ob Dravi: 
JelkaZidaričTrstenja



  Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 11/2013 
 
 

 
81 

 

 


