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OBČINA BENEDIKT
78. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih
obveznosti na območju občine Benedikt za leto
2021
Na podlagi 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini
Benedikt (Uradni list RS, št. 109/07) in 15. člena Statuta
Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/18
in 57/20) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 14. redni
seji 23. decembra 2020 sprejel naslednji
SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO
TAKSNIH OBVEZNOSTI NA OBMOČJU OBČINE
BENEDIKT ZA LETO 2021
1. člen
Vrednost točke za odmero taksnih obveznosti na območju
Občine Benedikt za leto 2021 znaša 0,30 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu e-občina.
Številka: 426-10/2020-2
Benedikt, 28.12.2020

Leto: III

ISSN: 2591-0957 (tiskana verzija)
ISSN: 2620-1466 (spletna izdaja)

Pesnica), 50/2019 (Sveta Trojica v Slovenskih goricah),
51/2019 (Občina Benedikt), 52/2019 (Občina Cerkvenjak),
53/2019 (Občina Lovrenc na Pohorju), 54/2019 (Občina
Duplek), 55/2019 (Občina Hoče-Slivnica, Občina Ruše) – v
nadaljevanju odlok) se spremenijo tretji, četrti, peti in
šesti
odstavek 3. člena tako, da se glasijo:
»(3) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Maribor na
naslovu Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.
(4) NOE imajo sedež v Mestni občini Maribor na naslovu Ulica
heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor ali drugi lokaciji v Mestni
občini Maribor ali posamezni občini ustanoviteljici in sicer na
lokacijah, ki jih določijo župani občin ustanoviteljic, ki so
pristopile k opravljanju posameznih nalog. O sedežu in
uradnih urah posamezne NOE sedežna občina izda javno
obvestilo na svoji spletni strani, lahko pa tudi preko sredstev
javnega obveščanja.
(5) Skupna občinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob
zunanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava
Maribor,
v
sredini
pa
napis
Maribor.
(6) Posamezna NOE ima svoj žig okrogle oblike. Ob
zunanjem krogu žiga je napis: Skupna občinska uprava
Maribor, v notranjem krogu naziv NOE, v sredini pa napis
Maribor.«
2. člen

Občina Benedikt
Milan Repič, župan

79. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF,
14/15 - ZUUJFO,76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 26.člena Zakona
o financiranju občin – ZFO – 1C (Uradni list RS, št. 71/2017,
21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE ) in 15. člena Statuta
Občine Benedikt (Uradno glasili slovenskih občin, št. 22/2018
in 57/2020) je Občinski svet Občine Benedikt na 14. redni seji,
dne 23.12.2020 sprejeli naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
(MUV št. 19/2019 (Občina Sveta Ana), 20/2019 (Občina Sveti
Jurij v Slovenskih goricah), 21/2019 (Mestna občina Maribor),
23/2019 (Občina Rače-Fram), 24/2019 (Občina Lenart),
25/2019 (Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Selnica
ob Dravi, Občina Šentilj), 26/2019 (Občina Sveta Anapopravek), 27/2019 (Občina Kungota, Občina Starše) in
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 47/2019 (Občina

Spremeni se 11.člen odloka, ki se glasi:
»11. člen
Skupna notranjerevizijska služba
(1) Skupna notranjerevizijska služba za občine, ki so
vključene v skupno upravo na področju notranjega
revidiranja, opravlja naloge notranjega revidiranja občin, ožjih
delov občin ter njihovih javnih zavodov in drugih izvajalcev
javnih služb, ki so proračunski uporabniki (v nadaljevanju
proračunski uporabniki).
(2) Skupna notranjerevizijska služba deluje samostojno in
neodvisno kot notranja organizacijska enota, ki je neposredno
podrejena županom občin oz. predstojnikom posrednih
proračunskih uporabnikom (v nadaljevanju PPU), ki so
pristopili k skupni notranji revizijski službi, in katerim
neposredno poroča. PPU pristopi k skupni notranjerevizijski
službi po sklenitvi dogovora s pristojno občino, ki je vključena
v skupno upravo na področju notranjega revidiranja.
(3) Skupno notranjerevizijsko službo vodi vodja notranje
organizacijske enote, ki v okviru svojih pooblastil odgovarja
za zakonitost in strokovnost dela skupne notranjerevizijske
službe. Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost
posameznega proračunskega uporabnika, odgovarja
predstojniku tega proračunskega uporabnika, za delo skupne
notranje revizijske službe v celoti pa skupaj vsem županom
občin, vključenih v skupno notranjerevizijsko službo.
(4) Naloge skupne notranje revizijske službe so:
•
priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
•
izvajanje rednih in izrednih revizij,

Založnik, izdajatelj in nosilec avtorskih pravic: Sigmateh inovativne informacijske tehnologije d.o.o. Cesta proletarskih brigad 67, 2000 Maribor 051 22
55 33  www.e-obcina.si  info@e-obcina.si  Cena: 79,90 EUR za letno naročnino. Naklada: 50 izvodov. Reklamacije se upoštevajo le v obdobju enega
meseca po izidu vsake številke.

Št. 31/2020

Uradno glasilo e-občina
•
•
•
•

svetovanje,
izdelava letnih poročil o delovanju službe,
sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem.

(5) Župani občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski
službi, izdajo pravilnik o delovanju skupne notranje revizijske
službe. Predstojniki PPU notranje revidiranje poverijo skupni
notranjerevizijski službi na podlagi posebnega dogovora, ki
ga skleneta župan občine ustanoviteljice posameznega
posrednega proračunskega uporabnika in predstojnik PPU.
Dogovor vključuje tudi soglasje predstojnika posrednega
proračunskega uporabnika k pravilniku o delovanju skupne
notranje revizijske službe.
(6) Vrsta in obseg nalog, ki jih skupna notranjerevizijska
služba izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi
z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka ter v skladu z
dolgoročnim in letnim načrtom dela skupne notranjerevizijske
službe. «
3. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 24. člena in dodata tretji
in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(1) Sredstva za delovanje skupne uprave zagotavljajo
občine ustanoviteljice glede na obseg dela, ki se izvaja za
posamezno občino ali glede na vrednost programov, ki se
izvajajo na področju posamezne občine.
(2) Sredstva za delo NOE Medobčinska inšpekcija,
Medobčinsko redarstvo in Skupna služba varstva okolja
zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerjih, kot izhaja iz
predpisov, Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor
(Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011 in13/2014) in Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski
urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (Medobčinski
uradni vestnik, št. 23/2010, 7/2017 in 12/2018).

Stran

SKLEP O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČITEV
OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI
POSELITVI ZA PARCELNO ŠTEVILKO 668/3, K.O. 518 –
TRIJE KRALJI (ID 1770)
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z
identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 1770, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi za parcelno številko 668/3,
k..o. 518 – Trije Kralji, v enoti urejanja prostora z oznako OP
01, v severnem delu naselja Trstenik.
2. člen
Na zemljišču iz prvega člena tega sklepa se v skladu s 127.
in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) omogoči razširitev
obstoječega stavbnega zemljišča, območja posamične
poselitve, v velikosti 600 m², za namen gradnje stanovanjske
stavbe, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na delu EUP OP 01 v severnem delu naselja Trstenik, v OPN
občine Benedikt (izdelal ZUM d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor,
številka elaborata 20009, april 2020). Gradnja stanovanjske
stavbe na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja
velikost, se omogoči po določilih Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Benedikt.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz natančno določene
oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti
sklep objavi v uradnem glasilu občine in evidentira v
prostorsko informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
Občina Benedikt vnese podatek o spremenjeni velikosti
stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob
naslednji spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(3) Za NOE Skupna notranje revizijska služba se smiselno
uporabi ključ, določen za Skupno službo varstva okolja.
(4) Za na novo vzpostavljene NOE se sredstva za delovanje
in druge materialne pogoje razdelijo med občine v odvisnosti
od prenesenega obsega nalog ter posameznega delovnega
mesta zaposlenega.«
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4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 350-51/2020-14
Datum: 23.12.2020

Tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
4. člen

Občina Benedikt
Milan Repič, župan

Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih
glasilih občin ustanoviteljic.
Številka: 03205-002/2019-14
Datum: 23.12.2020

OBČINA SVETA TROJICA V
SLOVENSKIH GORICAH
81. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občina Benedikt
Milan Repič, župan

80. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za
parcelno številko 668/3, k.o. 518 – Trije Kralji (ID
1770)
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 22/2018 in 57/2020) je Občinski
svet Občine Benedikt na 14. redni seji dne 23.12.2020 sprejel

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, UGSO št. 57/17,
3/19, Uradno glasilo e-občina, št. 6/20) je Občinski svet
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na 17. redni seji,
dne 29. 12. 2020, sprejel naslednji
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
1. člen
Spodaj navedenim nepremičninam:
•
parc. št. 539/1 k.o. 537 Zgornje Verjane, ID 6902459, v
izmeri 297 m2

Št. 31/2020

Uradno glasilo e-občina
•
•

parc. št. 540/1 k.o. 537 Zgornje Verjane, ID 6902587, v
izmeri 991 m2
parc. št. 499/2 k.o. 548 Zgornja Senarska, ID 4003098,
v izmeri 137 m2

preneha status javnega dobra in postanejo last Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, matična številka: 2242796000.

Stran

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:
KONTO

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu e-občina.
Številka: 7113-5/2020
Datum: 29.12.2020
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa, župan

82. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah za leto 2021
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
- ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021,
36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20) in 16. člena Statuta
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10,
12/14 in UGSO, št. 57/17, 3/19 in 6/20) je Občinski svet
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 17. redni seji,
dne 29. 12. 2020, sprejel
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETA TROJICA V
SLOVENSKIH GORICAH
ZA LETO 2021

3.085.361,14

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.094.513,60

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

1.706.210,00

700

Davki na dohodek in dobiček

1.539.160,00

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in
storitve

706

Drugi davki

70

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

71
710

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

37.020,00
100,00
388.303,60
66.143,60

Takse in pristojbine

5.000,00

712

Globe in denarne kazni

4.000,00

713

Prihodki od prodaje blaga in
storitev

714

Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
(730+731)
Prejete donacije iz domačih
virov

72
720
721
722
73
730
731

Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

74
740
741

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

129.930,00

711

II.

S tem odlokom se za Občino Sveta Trojica v Slovenskih
goricah za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu
proračun).

PRORAČUN
2021

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

I.

3. člen

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2. člen
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega
sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po
pravnomočnosti odločbe bo občinska uprava podala predlog
sodišču, ki bo po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpisalo
lastninsko pravico v korist in na ime Občina Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, matična številka: 2242796000.
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40
400
401

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

31.200,00
281.960,00
782.000,00
315.000,00
0,00
467.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
203.847,54
96.007,00
107.840,54

2.947.696,39

914.724,91
249.831,74
38.541,00

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

15.950,00

409

Rezerve

33.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

577.402,17

765.147,68
8.000,00
484.000,00

Št. 31/2020
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412

Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

52.806,25

413

Drugi tekoči domači transferi

220.341,43

INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)

42
420
43
430

1.132.929,05
1.132.929,05
134.894,75

Investicijski transfer
Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

431
432

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
(Skupaj prihodki minus
skupaj odhodki)

0,00
115.745,95
19.148,80

137.664,75

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

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev

0,00

44

IV.

V.

VI.

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

C. R A ČU N

0,00

FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE (500)

39.754,00

Domače zadolževanje

39.754,00

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

177.418,75

50 VII.
500

Odplačila domačega dolga

177.418,75

IX.

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

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.)

-137.664,75

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.)

-137.664,75

550

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
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proračunske postavke, te pa na konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun
se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance
in podzakonskimi predpisi, izdanim na njegovi podlagi in tega
odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za
tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

Stran

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

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji
prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom,
2. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
3. prihodki iz naslova turistične takse,
4. prihodki iz naslova komunalnega prispevka,
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
6. prihodki iz naslova koncesijske dajatve – gospodarjenje
z divjadjo,
7. prihodki iz naslova kupnin in najemnin od občinskega
stvarnega premoženja,
8. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek,
ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni
izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov
poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika
proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji
proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih
odhodkov proračuna, odloča na predlog neposrednega
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
(za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
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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:
1. v letu 2022 60% navedenih pravic porabe in
2. 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 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Stran

5

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, in
sicer brez omejitev v primeru, da se spreminja vrednost
projektov ali postavk znotraj iste operacije. Za vse ostale
projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
spremembo predhodno potrditi Občinski svet.
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.
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna je
pooblaščen za uvrščanje novih projektov v načrt razvojnih
programov.
8. člen
(sprejem investicijske dokumentacije)
Občinski svet pooblašča župana za sprejem in potrjevanje
investicijske dokumentacije.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane
po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2021, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva za
naravne nesreče v višini 23.000,00 EUR. Na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člen ZJF do višine 23.000,00 EUR župan in o
tem pri zaključnem računu poroča Občinskemu svetu.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih
nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
10. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v
višini 10.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00
EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega
odstavka tega člena ne všteva.

Občina se v letu 2021 lahko zadolži za občinske investicije v
višini 39.754,00 EUR, kar je v skladu s tretjim odstavkom 23.
člena ZFO-1.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina v letu 2021 ne bo dajala poroštev.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju
odloča Občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
lahko v letu 2021 izdajo poroštva le s soglasjem občine. O
soglasju odloča Občinski svet.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah v letu 2022, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu e-občina, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2021.
Številka: 410-3/2020
Datum: 29. 12. 2020
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa, župan

83. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah za leto 2022

Stran
712

Globe in denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in
storitev

58.200,00

714

Drugi nedavčni prihodki

258.960,0
0

720
721
722

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:

OPIS

PRORAČ
UN 2022

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

700

Davki na dohodek in dobiček

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

71
710
711

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine

2.053.576,
60
1.661.273,
00
1.494.223,
00
129.930,00
37.020,00

127.000,00

Prejete donacije iz domačih virov

5.000,00

731

Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

74
740
741

0,00
1.019.292,
92
159.245,00
860.047,92

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

3.403.184,
21

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

946.151,24

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

266.421,74

401

Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

40.656,00

402

Izdatki za blago in storitve

590.123,50

403

Plačila domačih obresti

15.950,00

409

Rezerve

33.000,00

II.

41

411
412
413
42

43
3.289.869,5
2

0,00

730

420
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

85.000,00

5.000,00

410
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

212.000,00

PREJETE DONACIJE (730+731)

40

S tem odlokom se za Občino Sveta Trojica v Slovenskih
goricah za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu
proračun).

4.000,00

73

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETA TROJICA V
SLOVENSKIH GORICAH
ZA LETO 2022

KON
TO

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev

72

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
- ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021,
36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20) in 16. člena Statuta
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10,
12/14 in UGSO, št. 57/17, 3/19 in 6/20) je Občinski svet
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 17. redni seji,
dne 29. 12. 2020, sprejel

6

430
431
432

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)
Investicijski transfer
Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
III.
(Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

784.647,68
8.000,00
485.500,00
52.806,25
238.341,43
1.626.706,
13
1.626.706,
13
45.679,16
0,00
26.530,36
19.148,80

113.314,69

100,00
392.303,60
66.143,60
5.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
75 IV.
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0,00
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750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev

0,00

44

V.

VII
50
.

55

0,00

FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE (500)

295.062,00

Domače zadolževanje

295.062,00

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

181.747,31

Odplačila domačega dolga

181.747,31

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

0,00

500
VII
I.

550

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
VI. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. V.)
C. R A ČU N

Stran

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.)

113.314,69

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.)

113.314,69

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

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 konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah.

8.
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prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom,
prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
prihodki iz naslova turistične takse,
prihodki iz naslova komunalnega prispevka,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
prihodki iz naslova koncesijske dajatve – gospodarjenje
z divjadjo,
prihodki iz naslova kupnin in najemnin od občinskega
stvarnega premoženja,
okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek,
ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni
izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov
poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika
proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji
proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih
odhodkov proračuna, odloča na predlog neposrednega
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
(za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
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:
1. v letu 2023 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun
se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance
in podzakonskimi predpisi, izdanim na njegovi podlagi in tega
odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za
tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji
prihodki:

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 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, in
sicer brez omejitev v primeru, da se spreminja vrednost
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projektov ali postavk znotraj iste operacije. Za vse ostale
projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
spremembo predhodno potrditi Občinski svet.

Občina se v letu 2022 lahko zadolži za občinske investicije v
višini 19.562,00 EUR, kar je v skladu s tretjim odstavkom 23.
člena ZFO-1.

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.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja, se občina lahko zadolži v letu 2022 v
višini 275.000,00 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna je
pooblaščen za uvrščanje novih projektov v načrt razvojnih
programov.
8. člen
(sprejem investicijske dokumentacije)
Občinski svet pooblašča župana za sprejem in potrjevanje
investicijske dokumentacije.

Občina v letu 2022 ne bo dajala poroštev.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane
po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2022, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva za
naravne nesreče v višini 23.000,00 EUR. Na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člen ZJF do višine 23.000,00 EUR župan in o
tem pri zaključnem računu poroča Občinskemu svetu.

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju
odloča Občinski svet.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih
nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
lahko v letu 2022 izdajo poroštva le s soglasjem občine. O
soglasju odloča Občinski svet.

10. člen

6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v
višini 10.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga do občine.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00
EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega
odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah v letu 2022, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu e-občina, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2022.
Številka: 410-3/2020
Datum: 29. 12. 2020
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa, župan

Uradno glasilo e-občina

Št. 31/2020

VSEBINA
OBČINA BENEDIKT

1

78. Sklep o določitvi vrednosti točke za
odmero taksnih obveznosti na območju občine
Benedikt za leto 2021
1
79. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
Maribor
1
80. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi za parcelno številko 668/3, k.o. 518 –
Trije Kralji (ID 1770)
2
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH2

81. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2

82. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah za leto 2021
3
83. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah za leto 2022
6

Stran

9

