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 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LJUTOMER 

 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Številka: 032-10/2015-4 

Datum:   7. 5. 2015 

 

ZAPISNIK 

 

 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je potekala v sredo, 15. aprila 2015, s 

pričetkom ob 13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1. 

Sejo je vodila ţupanja mag. Olga Karba. 

 

 

UGOTOVITEV PRISOTNOSTI ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

LJUTOMER: 

 

Prisotni:  
Damjan Bogdan, Darinka Budna, Valter Dvanajščak, Jernej Horvatič, Mira Husjak Petra Mlinarič 

Jager, Joţe Klemenčič, Suzana Kolbl, Dušan Kosi, Lea Lihtenvalner, Nada Marinič, Marjan Novak, 

Joţe Panič, Boštjan Pihlar, Silvester Perko, Saša Polajnar, Nina Stegmüller, Janko Špindler, Robert 

Štefanec in Boro Zemljak. 

 

Svojo odsotnost je opravičil:. Viljem Vajda 

 

Predstavniki občinske uprave: Tomislav Zrinski, Angelca Lukman, Damijana Belcl, Lilijana Koser, 

Ana Ţnidarič, Mitja Kolbl, Aleš Vaupotič, Andreja Torič in Jerneja Rajner. 

 

Predstavniki medijev: Tatjana Letnik – Murski val. 

 

Drugi prisotni: Cvetko Melin, predsednik Sveta KS Ljutomer, Robert Kosmajer, predsednik Sveta 

KS Stara cesta, Štefan Baler, DOMUS PROJEKTI d.o.o., Aljaţ Plevnik, Urbanistični inštitut in 

Simona Kaligarič, Zavod za varstvo narave, Območna enota Maribor. 

 

Ţupanja je podala ugotovitev, da je prisotnih 20 članov občinskega sveta tako, da je bila sklepčnost 

na seji zagotovljena. 

 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV : 

3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

 

 

Boštjan Pihlar je pojasnil, zakaj stranka SMC ne more potrditi zapisnika. Povedal je, da se je gospa 

Lihtenvalner 6. 2. 2015 oglasila na občini z namenom, da bi opravila vpogled v prispele vloge 

prijavljenih kandidatov v svete javnih zavodov. Pojasnil je, da je na javni poziv bil prijavljen 201 

kandidat in da ima vsak kandidat pravico biti enakovredno obravnavan. Menil je, da imajo člani OS 

pravico in dolţnost, da se seznanijo s predlogi kandidati ter v skladu z 101. in 103. členom poslovnika 

o kandidatih tudi glasujejo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima v skladu s 

105. členom poslovnika izrecno dolţnost imenovati člane delovnih teles sveta, medtem ko je komisija 

za vse preostala imenovanja predlagatelj, vendar pa ne edini. Pojasnil je, da so predlagatelji lahko tudi 
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člani OS, medtem ko jim vpogled v prispele vloge ni bil omogočen, jim je bila ta pravica kršena. 

Povedal je, da se lahko na podlagi poslovnika vsi člani OS udeleţujejo sej Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, vendar se jih v praksi ne vabi. Ker o kandidatih niso mogli 

razpravljati in tako podati predlogov, predlagajo ter zahtevajo, da se člane OS seznani, kdo vse so bili 

kandidati za svete javnih zavodov ter se poda moţnost izbire v skladu s poslovnikom. Menil je, da se 

do takrat zapisnik ne more potrditi. Zahtevajo, da se v skladu s poslovnikom OS ponovno glasuje. 

Povedal je še, da kriteriji glede izbire članov niso bili jasno podani, tudi prijavljenim kandidatom ne. 

Menil je, da so sicer kriteriji znani, saj je cca 70 % članov komisije sestavljenih iz iste politične vrste. 

Če bi bili kriteriji osebna integriteta, strokovnost in izkušnje pri vodenju zavodov, ne bi prišlo do 

situacije, da niso bili izbrani kandidati, ki imajo bogate vodstvene izkušnje ter končan magisterij 

znanosti. Dodal je še, da se je v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer imenovalo osebo, ki 

je bila lani še v sodnem sporu z zavodom. 

Navezal se je na povedano, da je upravičena zaskrbljenost o objektivnosti imenovanih oseb, predvsem 

pri imenovanju direktorja javnega zavoda.  

Predlagal je, da se razmisli o zapisniku 3. redne seje OS, predvsem o 12. točki dnevnega reda, ki 

govori o imenovanju. Dodal je, da se zadeva še enkrat izpelje, tako, da bodo lahko člani OS opravili 

svojo pravico ter dolţnost. 

 

Ţupanja je prosila, da se podajajo konkretne pripombe na zapisnik, medtem ko ni potrebno podajati 

obrazloţitev, zakaj se zapisnika ne bo potrdilo. 

 

Joţe Klemenčič je podal naslednje pripombe na zapisnik. V zapisniku ni besedila, ki ga je povedal na 

zadnji seji in ga nato tudi pismeno predloţil zapisnikarici, zato prosi, da se to vnese v zapisnik.  

Pri zastavljenem vprašanju o lastništvu stare osnovne šole v Mali Nedelji, mu je direktor cinično 

odgovoril, da je lastnik lastnik, medtem ko v zapisniki tako ni zapisano, zato prosi, da se popravi in to 

tudi dobesedno zapiše. 

Dodal je še, da bi mogoče bilo pravilno, glede na to, da je zapisano, da se je zaradi nemira prekinila 

seja OS, še navedel razlog zakaj je bila prekinjena. Navezal se je na 39. člen poslovnika, kjer je 

zapisano, da predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. 

Prosil je, da se pripombe vnesejo v zapisnik, v kolikor se ne bodo, zapisnika ne bodo mogli potrditi. 

 

Dušan Kosi je povedal, da je napaka pri predsedniku Mihu Šoštarič, kateri je predsednik KS Krištanci 

Šalinci Grlava in ne predsednik KS Stara cesta. 

 

Ţupanja je podala na glasovanje predlog zapisnika. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 11, PROTI: 8. 

Zapisnik 3. redne seje OS je bil sprejet. 

 

Joţe Klemenčič je vprašal, če je zapisnik sprejet brez njegovih pripomb. 

 

Ţupanja je povedala, da se pripombe upoštevajo. 

 

Joţe Klemenčič je povedal, če se pripombe upoštevajo, potem so za. 

 

 

PREGLED REALIZIRANIH SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

LJUTOMER 

 

Ţupanja je člane OS seznanila z realizacijo sklepov. 

 

PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE LJUTOMER 
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Marjan Novak je povedal, da ga je pri prejemu gradiva zmotilo, da sta na dnevni red seje pod točko 

1. in 2. uvrščena  Zaključna računa proračuna Občine Ljutomer za leto 2012 in 2013. Zahteva umik 

obeh točk, in sicer na podlagi 25. člena poslovnika, kjer je navedeno, da mora vsak član OS prejeti 

gradivo za obravnavo točk. Pojasnil je, da za omenjeni točki gradiva niso prejeli. Menil je, da člani OS 

v tej sestavi ne morejo odločati in sprejemati odgovornosti za delo, za katero je bil odgovoren OS v 

obdobju od 2010 do 2014. Dodal je, da je nerealno in neprimerno, da si morajo člani OS po spletni 

strani iskati gradivo za sejo OS in obravnavati gradivo, ki ga predhodni OS ni potrdil ter na koncu 

prevzeti odgovornost. Povedal je, da če Zaključna računa nista bila sprejet v obdobju 2010-2014, 

potem očitno z gradivom nekaj ni bilo v redu. Predlagal je, da se s strani Nadzornega odbora pridobi 

pozitivno mnenje in na podlagi tega predloga potem tudi sprejmeta oba zaključna računa. Prosil je, da 

se upošteva 25. člen poslovnika in da se upošteva odgovornost sedanjih članov. 

 

Ţupanja je povedala, da bo podala predlog umika na glasovanje. Pojasnila je, da se je sama odločila, 

da se zaradi preobseţnosti gradivo ne posreduje preko navadne pošte, saj se je ţelelo privarčevati. 

Pojasnila je, da je v prihodnje predvidena nabava računalnikov in bi se vzpostavilo elektronsko 

komuniciranje. Če bo dnevni red potrjen, bo podrobnejša pojasnila podala sodelavka. 

 

Joţe Klemenčič je ţelel le dopolniti gospoda Novaka in sicer, da 121. člen statuta pravi, da po preteku 

leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga 

predloži OS v sprejem. Menil je, da ni zapisano za pretekla leta, ampak za preteklo leto. Dodal je, da je 

neokusno, da bi se zaključni računi sprejemali za nazaj in poudaril, da so obrazloţitve o razlogih 

nesprejetja v zapisnikih sej OS. 

 

Robert Štefanec je povedal, da sta člana OS ţe povedala veliko argumentov za umik izpostavljenih 

točk. Pričakoval je, da se bodo na dnevni red uvrstile res pomembne teme. Menil je, da se s tem ţeli le 

ustvariti konflikt med člani OS. Glede obseţnosti gradiva je povedal, da ga sam ni uspel predelati, 

menil je, da je le-tega teţko kvalitetno in strokovno predelati in potem o tem glasovati. Dodal je še, da 

ni smiselno prenašati bremen iz prejšnjih let na sedanji OS. 

 

Ţupanja je povedala, da jo je strokovna sodelavka prepričala, da se te točke lahko uvrstijo na dnevni 

red. Prosila je, da se člani OS drţijo dnevnega reda. 

 

Ţupanja je podala na glasovanje predlog umika točk gospoda Novaka. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 9, PROTI: 11. 

Predlog umika točk iz dnevnega reda ni bil sprejet. 

 

 

Ţupanja je podala predlog dnevnega reda v gradivu na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 11, PROTI: 9. 

Predlog dnevnega reda je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2012 

 

Uvodna pojasnila je podala Angelca Lukman. 

 

Odbor za finance je s šestimi glasovi ZA sprejel sklep, s katerim je predlagal občinskemu svetu, da 

Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012, v predlagani obliki sprejme. 

 

V razpravo so se vključili Robert Štefanec, Lea Lihtenvalner, Marjan Novak, Joţe Klemenčič in 

Damijan Bogdan, kjer sta jim odgovore podali Angelca Lukman in ţupanja. 

 

Po zaključeni razpravi je ţupanja podala predlog zaključnega računa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 11, PROTI: 8. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 49 : 

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012. 

2. Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu 

Občine Ljutomer. 

 

PREGLED IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA: 

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2012 

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2013 

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2014 

4. ODLOK O LOKALNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢBAH V OBČINI LJUTOMER - 2. 

OBRAVNAVA 

5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V OBČINI LJUTOMER, 

SKRAJŠANI POSTOPEK 

6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITEV APARTMAJSKEGA 

NASELJA V BIOTERMAH MALA NEDELJA  EUP BI 03 

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU-UPB 1 

8. STATUT OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVANAVA 

9. POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVANAVA 

10. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA 

11. SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE UPORABE PRIVEZA V PRISTANIŠČU NA OBMOČJU OBČINE 

LJUTOMER 

12. SKLEP O ODPISU DOLGA IZ NASLOVA NAJEMNIN IN PLAČILO NEIZTERLJIVIH OBRATOVALNIH 

STROŠKOV ZA LETO 2014 

13. SKLEP O PRENOSU SREDSTEV IZ NASLOVA NAJEMNINE V CENI STORITVE IZ LETA 2014 V LETO 

2015 IN PORABA SREDSTEV V LETU 2015: 

 OSKRBA S PITNO VODO 

 ODVAJANJE ODPADNIH VODA 

 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 RAVNANJE Z ODPADKI 

14. SKLEP O  POTRDITVI KOLESARSKIH SMERNIC OBČINE LJUTOMER  

15. IMENOVANJA: 

 MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER 

 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI LJUTOMER 

16. PREMOŢENJSKO PRAVNE ZADEVE: 

 DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM OBČINE LJUTOMER ZA LETO 

2015, številka 1 

17. INFORMACIJA: 

 POROČILO O RAZDELITVI SREDSTEV ZA POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE, 

 BIOSFERNO OBMOČJE MAB MURA – DRAVA 

18. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANICE IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2013 

 

Odbor za finance je s šestimi glasovi ZA sprejel sklep, s katerim je predlagal občinskemu svetu, da 

Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2013, v predlagani obliki sprejme.  

 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog zaključnega računa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 11, PROTI: 8. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 50 : 

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2013. 

2. Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu 

Občine Ljutomer. 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2014 

 

Uvodna pojasnila je podala Angelca Lukman. 

 

Odbor za finance je s šestimi glasovi ZA sprejel sklep, s katerim je predlagal občinskemu svetu, da 

Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2014, v predlagani obliki sprejme. 

 

V razpravo so se vključili Lea Lihtenvalner, Robert Štefanec, Joţe Klemenčič, Suzana Kolbl in 

Marjan Novak, kjer jim je odgovore podala ţupanja. 

 

Po zaključeni razpravi je ţupanja podala predlog zaključnega računa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 11, PROTI: 6. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 51 : 

1. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2014. 

2. Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu 

Občine Ljutomer. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O LOKALNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢBAH V OBČINI 

LJUTOMER - 2. OBRAVNAVA 

 

Uvodna pojasnila je podala Andreja Torič. 

 

Statutarno pravna komisija je podala pozitivno mnenje k Odloku o lokalnih občinskih gospodarskih 

javnih službah v Občini Ljutomer. 

 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog odloka na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 19, PROTI: 0. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 52 : 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o lokalnih občinskih gospodarskih javnih 

sluţbah v Občini Ljutomer. 
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2. Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V 

OBČINI LJUTOMER, SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Uvodna pojasnila je podal Mitja Kolbl. 

 

Statutarno pravna komisija je podala pozitivno mnenje k Odloku o ureditvi cestnega prometa v 

Občini Ljutomer po skrajšanem postopku.  

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je predlagal občinskemu svetu, da Spremembe in 

dopolnitve odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer, skrajšani postopek, v predlagani 

obliki sprejme. 

 

Obrtno-podjetniški strateški svet Občine Ljutomer se strinja s predlaganimi spremembami in 

dopolnitvami odloka, saj se mora zagotavljati varnost v cestnem prometu s poudarkom na varnosti 

otrok. Strinja se tudi, da se vrši nadzor s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva samo na 

javnih površinah. 

 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog odloka na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOLGASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 53 : 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer. 

2. Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITEV 

APARTMAJSKEGA NASELJA V BIOTERMAH MALA NEDELJA  EUP BI 03 

 

Uvodna pojasnila je podala Jerneja Rajner in projektant Štefan Baler, Domus projekt d.o.o. 

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je predlagal občinskemu svetu, da Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja  EUP BI 

03, v predlagani obliki sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija je podala pozitivno mnenje k Odloku o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja  EUP BI 03. 

 

Odbor za gospodarstvo in turizem je predlagal občinskemu svetu, da Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja  EUP BI 03, v 

pripravljeni obliki obravnava in sprejme.  

 

Obrtno-podjetniški strateški svet Občine Ljutomer podpira Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja, saj se predstavniki 

gospodarstva veselijo vsake nove načrtovane investicije, ki bo prispevala k razvoju turizma in 

posledično gospodarstva v občini. 

 

V razpravo se je vključil Janko Špindler, kjer mu je odgovor podal Štefan Baler. 
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Ker ni bilo nadaljnje razprave, je ţupanja podala predlog odloka na glasovanje. 

 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 54 : 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja -  EUP BI03. 

2. Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU-UPB 1 

 

Uvodna pojasnila je podala Jerneja Rajner. 

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je predlagal občinskemu svetu, da Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu-UPB 1, v predlagani obliki sprejme. 

 

Obrtno-podjetniški strateški svet Občine Ljutomer je mnenja, da je predlagani odlok v 

prečiščenem besedilu pregleden in bolj uporaben za občane. 

 

Ker ni bilo razprave je ţupanja podala predlog odloka na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 55 : 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Ljutomer, uradno prečiščeno besedilo kot novi prostorski akt.  

2. Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

STATUT OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVANAVA 

 

Uvodna pojasnila je podala Ana Ţnidarič. 

 

Statutarno pravna komisija je obravnavala Statut Občine Ljutomer na svoji seji, dne 7. aprila 2015 

in ga sprejela v vsebini, kot je v gradivu za sejo Občinskega sveta Občine Ljutomer. Statut je usklajen 

z veljavno zakonodajo in priporočili Sluţbe za lokalno samoupravo. Komisija predlaga, da Občinski 

svet statut v prvi obravnavi sprejme in ga posreduje v 15-dnevno javno razpravo.  

 

Odbor za kmetijstvo je predlagal občinskemu svetu, da Statut občine Ljutomer – 1. obravnava, v 

predlagani obliki sprejme z naslednjo dopolnitvijo: 

- da se v 26. člen statuta spremeni tako, da odbor za varstvo okolja, urejanje prostora, 

gospodarstvo, kmetijstvo in turizem šteje sedem članov. 

 

V razpravo so se vključili Lea Lihtenvalner, Robert Štefanec in Joţe Panič, kjer sta jim odgovore 

podali Ana Ţnidarič in ţupanja. 

 

Po zaključeni razpravi je ţupanja podala predlog odloka na glasovanje. Dodala je, da se bodo podani 

predlogi proučili. 
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Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 11, PROTI: 5. 

Predlog Statuta Občine Ljutomer v 1. obravnavi ni bil potrjen. 

 

Ţupanja je podala na glasovanje predlog, da se umakne 9. točka dnevnega reda, to je Poslovnik 

Občinskega sveta Občine Ljutomer – 1. obravnava, saj so poslovniške določbe statuta vezane tudi na 

poslovnik. Dodala je, da se za ostale točke dnevnega reda uredi ustrezno zaporedje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

Predlog za umik Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer iz dnevnega reda v 1. obravnavi 

je bil potrjen. 

 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Uvodna pojasnila je podala Andreja Torič. 

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je predlagal občinskemu svetu, da Odlok o oskrbi s 

pitno vodo na območju občine Ljutomer – 1. obravnava, v predlagani obliki sprejme. 

 

Odbor za kmetijstvo je soglasno predlagal občinskemu svetu, da Odlok o oskrbi s pitno vodo na 

območju Občine Ljutomer – 1. obravnava, v predlagani obliki sprejme z naslednjo dopolnitvijo: 

- da se v pripravljenem odloku preuči in uredi glede uporabe vode za potrebe gasilske 

sluţbe. 

 

Statutarno pravna komisija je podala pozitivno mnenje k Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju 

Občine Ljutomer. 

 

V razpravo so se vključili Dušan Kosi, Robert Štefanec, Damijan Bogdan in Marjan Novak, kjer 

jim je odgovore podala Andreja Torič. 

 

Po zaključeni razpravi je ţupanja podala predlog odloka na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 56 : 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini Ljutomer – 1. obravnava. 

2. Odlok se posreduje v 30 - dnevno javno razpravo. 

 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE UPORABE PRIVEZA V PRISTANIŠČU NA OBMOČJU 

OBČINE LJUTOMER 

 

Uvodna pojasnila je podal Aleš Vaupotič. 

 

Odbor za finance je soglasno predlagal občinskemu svetu, da Sklep o določitvi višine uporabe 

priveza v pristanišču na območju občine Ljutomer, v predlagani obliki sprejme. 

 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog sklepa na glasovanje. 
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Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 57 : 

1. Cena uporabnine priveza, sidrišča ali poloţitve plavajoče naprave na vodno dno za dobo 

enega leta na lokaciji, ki jo določi organ občine Ljutomer znaša 48,00 EUR.  

2. Sklep velja takoj. 

3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer 

 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O ODPISU DOLGA IZ NASLOVA NAJEMNIN IN PLAČILO NEIZTERLJIVIH 

OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA LETO 2014 

 

Uvodna pojasnila je podal Branko Novak. 

 

Odbor za finance je soglasno predlagal občinskemu svetu, da Sklep o odpisu dolga iz naslova 

najemnin in plačilo neizterljivih obratovalnih stroškov za leto 2014 v predlagani obliki sprejme.  

 

Ker ni bilo razprave je ţupanja podala predlog sklepa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 58 : 

I. Odpiše se dolg iz naslova najemnine za stanovanje najemniku V. A. in V. A., Fulneška 

ulica 4, 9240 Ljutomer, v višini 378,88 EUR. 

Odpiše se dolg iz naslova najemnine za stanovanje najemniku N. B. Fulneška ulica 3, 

9240 Ljutomer, v višini 558,90 EUR. 

Odpiše se dolg iz naslova najemnine za stanovanje najemnici F. N., Postruţnikova 

ulica 2, 9240 Ljutomer, v višini 33,34 EUR.  

II. Na podlagi tega sklepa se odpišejo dolgovi najemnin za stanovanja, ki so navedeni v 

prejšnji točki tega sklepa iz knjigovodskih evidenc pri druţbi Komunalno-

stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., ki kot upravnik stanovanj v imenu in za račun 

Občine Ljutomer izterjuje terjatve iz naslova najemnin. 

III. Upravljavcu stanovanj, Komunalno-stanovanjskemu podjetju Ljutomer d.o.o., Rada 

Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer, se plačajo obratovalni stroški v skupni višini 1.014,01 

EUR za stanovanja, v lasti Občine Ljutomer za najemnika: 

i. V. A. in V. A., Fulneška ulica 4, 9240 Ljutomer, v višini 395,56 EUR; 

ii. N. B., Fulneška ulica 3, 9240 Ljutomer, v višini 480,50 EUR in 

iii. F.N., Postruţnikova ulica 2, 9240 Ljutomer, v višini 137,95 EUR  

Plačilo v višini 1.014,01 EUR se izvrši 30. dan po sprejemu tega sklepa na račun 

upravljavca, številka: 02343 0010579541 odprt pri NLB d.d.. 

 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O PRENOSU SREDSTEV IZ NASLOVA NAJEMNINE V CENI STORITVE IZ LETA 

2014 V LETO 2015 IN PORABA SREDSTEV V LETU 2015: 

 

Uvodna pojasnila je podala Andreja Torič. 

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je predlaga občinskemu svetu, da Sklepe o prenosu 

sredstev iz naslova najemnine v ceni storitve iz leta 2014 v leto 2015 in poraba sredstev v letu 2015 za 

oskrbo za  pitno vode, odvajanje odpadnih voda, čiščenje odpadnih vod in ravnanje z odpadki 

Ljutomer, v predlagani obliki sprejme. 



5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

23. junij 2015 

 

11 

 

Odbor za finance je soglasno predlagal občinskemu svetu, da Sklep o prenosu sredstev iz naslova 

najemnine v ceni storitve iz leta 2014 v leto 2015 in porabo sredstev v letu 2015, v predlagani obliki 

sprejme. 
 

 OSKRBA S PITNO VODO 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog sklepa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 59 : 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev najemnine v ceni storitve s pitno vodo iz leta 

2013 v višini 247.135,21  EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve s pitno vodo 156.695,00 EUR. 

Skupna višina sredstev najemnine v ceni storitve s pitno vodo v letu 2014 je znašala 403.830,21 

EUR. 

Znesek najemnine zbran v ceni storitve oskrbe s pitno vodo se je v letu 2014 porabil za naslednje 

namene: 

 EUR 

Investicijsko vzdrţevanje GJI oskrbe s pitno vodo 17.852,33 

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo vodovodnega 

omreţja na Soboški ulici v Ljutomeru in rekonstrukcijo 

vodovodnega omreţja v Precetincih (1. del) 

7.750,00 

Izvedba strokovnega  nadzora nad rekonstrukcijo 

vodovodnega omreţja v Kidričevem naselju v Ljutomeru 
1.180,33 

Izvedba priključnega mesta na Stari cesti (prečkanje ceste) 549,26 

Ureditev vodovodnega omreţja na Kamenščaku 1.644,43 

Skupaj  28.976,35 

 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) v ceni storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2014, 

katera znaša  374.853,86  EUR se prenese v proračun Občine Ljutomer za leto 2015 in se nameni 

za: 

 EUR 

Rekonstrukcijo vodovoda v Kidričevem naselju v Ljutomeru 304.413,00 

Rekonstrukcijo vodovodnega omreţja na Soboški cesti 58.000,00 

Rekonstrukcijo vodovodnega omreţja v Cezanjevcih 12.440,86 

Skupaj  374.853,86 

 

 ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
Ker ni bilo razprave je ţupanja podala predlog sklepa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 60 : 

I. 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev najemnine v ceni storitve odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode iz leta 2013 v višini  221.273,51  EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode  238.220,00 EUR. 

Skupna višina sredstev najemnine v ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne 

vode v letu 2014 je znašala 459.493,51 EUR. 

Znesek najemnine zbran v ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se je 

v letu 2014 porabil za naslednje namene: 
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 EUR 

Investicijsko vzdrţevanje GJI odvajanje odpadnih voda 2.518,86 

Rekonstrukcija kanalizacijskega omreţja v Kidričevem naselju  

v Ljutomeru 
268.677,49 

Rekonstrukcija kanalizacijskega omreţja v Ulici bratov Pihlar 5.008,88 

Rekonstrukcija kanalizacije na Cankarjevi cesti v Ljutomeru v 

sklopu izgradnje kroţnega kriţišča za potrebe OŠ Ivana 

Cankarja 

20.285,06 

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 

kanalizacijskega omreţja na Soboški cesti in v Ulici Ante 

Trstenjak v Ljutomeru 

7.500,00 

Skupaj  303.990,29 

 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) v ceni storitve odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode v letu 2014, katera znaša  155.503,22  EUR se prenese v proračun 

Občine Ljutomer za leto 2015 in se nameni za  

 EUR 

Rekonstrukcijo kanalizacijskega omreţja v Kidričevem naselju 

v Ljutomeru 
155.503,22   

Skupaj  155.503,22   

II. 

Prenesena sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda iz leta 2013 v leto 2014 so znašala 28.432,52 EUR.  

Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so v 

letu 2014 znašala 146.207,93  EUR.  

Skupni znesek prenesenih in zbranih sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je v letu 2014 znašal 174.640,45 EUR. 

Skupni znesek sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda je bil v letu 2014 porabljen za naslednji namen: 

 EUR 

Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer 

(kanalizacija v Stročji vasi – od kanala S3 do S7) 
134.718,61 

Projektna dokumentacija za kanalizacijo v Babincih (plačilo 

sluţnostne pravice) 
546,14 

Skupaj  135.264,75 

 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2014, katera znaša  39.375,70  EUR se prenese v 

leto 2015  in se nameni za: 

 EUR 

Izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo v Babincih  14.500,00 

Izgradnjo kanalizacijskega omreţja v naselju Cven (del) 24.875,70 

Skupaj  39.375,70   

 

 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog sklepa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 
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Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 61 : 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev iz leta 2013 z naslova najemnine iz dejavnosti 

CČN Ljutomer v višini 123.524,67 EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine iz dejavnosti CČN Ljutomer  98.653,00 EUR. 

Skupna višina sredstev najemnine iz dejavnosti CČN Ljutomer v letu 2014 je znašala 222.177,67 

EUR. 

Znesek najemnine zbran iz dejavnosti CČN Ljutomer se je v letu 2014 porabil za naslednje 

namene: 

 EUR 

Investicijsko vzdrţevanje infrastrukturnih objektov na SČN 

Ljutomer 
20.859,64 

Skupaj  20.859,64 

 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) z naslova najemnine iz dejavnosti CČN 

Ljutomer v letu 2014, katera znaša  201.318,03  EUR se prenese v proračun Občine Ljutomer za 

leto 2015 in se nameni za rekonstrukcijo kanalizacijskega omreţja v Kidričevem naselju v 

Ljutomeru. 

 

 RAVNANJE Z ODPADKI 
 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog sklepa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 62 : 

I. 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev  najemnine v ceni storitve zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov   iz leta 2013 v višini  4.518,18 EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov   15.397,73  EUR. 

Skupna višina sredstev v letu 2014 iz naslova najemnine v ceni storitve zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov je znašala 19.915,91 EUR. 

Znesek najemnine zbran v ceni storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov  v letu 2014 

se je namenil za:  

 EUR 

Sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer 19.915,91 

Skupaj  19.915,91 

II. 

V letu 2014 so znašala prenesena sredstva najemnine v ceni storitve obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov   iz leta v 2013 v višini  29.218,24 EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov   

95.213,93 EUR. 

Skupna višina sredstev v letu 2014 iz naslova najemnine v ceni storitve obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov je znašala 124.432,17 EUR. 

Znesek sredstev najemnine v ceni storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je bil v letu 2014 

porabljen za naslednji namen 

 EUR 

Sofinanciranje CERO Puconci 13.529,49 

Skupaj  13.529,49 
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Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) v storitvi obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 

2014, katera znaša  110.902,68 se prenese v proračun Občine Ljutomer za leto 2015 ter se 

nameni za sofinanciranje CERO Puconci. 

 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O  POTRDITVI KOLESARSKIH SMERNIC OBČINE LJUTOMER 

 

Uvodna pojasnila je podal Aljaţ Plevnik, Urbanistični inštitut RS. 

 

Obrtno-podjetniški strateški svet Občine Ljutomer podpira prizadevanja občine, da se sprejmejo 

kolesarske smernice in se tako nadaljuje s prizadevanji glede aktivnosti pri projektu Trajne mobilnosti. 

 

V razpravo sta se vključila Robert Štefanec in Joţe Klemenčič. Odgovore sta podala Aljaţ Plevnik 

in ţupanja. 

 

Po zaključeni razpravi je ţupanja podala predlog sklepa na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 63 : 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Kolesarske smernice Občine Ljutomer, ki jih je 

izdelala Slovenska platforma za trajnostno mobilnost. 

2. Kolesarske smernice so obvezna podlaga za projektiranje kolesarskih stez na območju 

občine Ljutomer. 

 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

IMENOVANJA: 

 

 MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE SLAVKA 

OSTERCA LJUTOMER 

 

Uvodno predstavitev je podal Stanislav Lašič, dosedanji ravnatelj Glasbene šole Slavka Osterca 

Ljutomer. 

 

Uvodna pojasnila je podal Joţe Panič, predsednik Komisije za volitve, imenovanja in mandatna 

vprašanja. 

 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog mnenja na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 64 : 

Občinski svet Občine Ljutomer  daje pozitivno  mnenje k imenovanju  kandidata Stanislava 

LAŠIČA, stanujočega Spodnji Kamenščak 17 E, Ljutomer , za ravnatelja Glasbene šole Slavka 

Osterca Ljutomer.  

Mnenje se posreduje Svetu Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer  ter pristojnemu ministrstvu.  

 

 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI 

LJUTOMER 

 

Uvodna pojasnila je podal Mitja Kolbl. 
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V razpravo se je vključil Dušan Kosi. Odgovore podala Mitja Kolbl in ţupanja. 

 

Po zaključeni razpravi je ţupanja podala predlog imenovanja na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 18, PROTI: 1. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 65 : 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Ljutomer, naslednje člane:  

1. Predstavnik Policije:  

Robert Kosmajer, Desnjak 7, 9240 Ljutomer 

2. Predstavnik društev, ki delujejo na področju varnosti v cestnem prometu:  

Daniel Lihtenvalner, Cven 53, 9240 Ljutomer 

3. Predstavnik medobčinskega inšpektorata:  

Olga Lukman, Presika 7/a, 9240 Ljutomer 

4. Predstavnik vzdrževalca cest:  

Mitja Kolbl, Vučja vas 52, 9242 Kriţevci pri Ljutomeru 

5. Predstavnik šol in vrtcev:  

Marjetka Kuhar, Stročja vas 2b, 9240 Ljutomer 

6. Predstavnik Občinskega sveta Občine Ljutomer:  

Marjan Munda, Radomerščak 44, 9240 Ljutomer 

 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

PREMOŢENJSKO PRAVNE ZADEVE 

 

 DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM 

OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015, številka 1 

 

Uvodna pojasnila je podala Ana Ţnidarič. 

 

Ker ni bilo razprave, je ţupanja podala predlog načrta na glasovanje. 

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: SOGLASNO SPREJETO. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 66 : 

I.  

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA 

V Načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja se  doda:  

Zap. št. 35 

-   Okvirna lokacija: Godemarci 

-   parcelna številka: 248/2  

-   katastrska občina in šifra k. o.: 255 Godemarci   

-   Okvirna velikost: 705 m
2
 

-   Vrsta nepremičnine: pot  

-   Predvidena vrednost: 2.256,00 EUR  

-   Ekonomska utemeljenost: gre za zemljišče po kateri poteka občinska pot JP 723611.  

Zap. št. 36 

-   Okvirna lokacija: Ljutomer  

-   parcelna številka: 1671/0, 1670/0 in parc. št. 1669/0  

-   katastrska občina in šifra k. o.: 259 Ljutomer  

-   Okvirna velikost:  5318 m
2
 

-   Vrsta nepremičnine: stavbna zemljišča  
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-   Predvidena vrednost: 122.313,97 EUR  

-   Ekonomska utemeljenost: gre za zemljišča neposredno za Športno izobraţevalnim centrom 

Ljutomer. Zemljišča se prodajajo na javni draţbi dolţnika, ki je v postopku likvidacije.  

II.  

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM 

V Načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem se dodajo:  

Zap. št. 50 

- Parc. št.:  2549/0 

- katastrska občina in šifra k. o.: 259 Ljutomer  

- Okvirna velikost: 254 m
2
 

- Posplošena trţna vrednost: 347,00 EUR  

- Orientacijska vrednost: 5.080,00 EUR  

-   Metoda razpolaganja: javna draţba  

Ekonomska utemeljenost: Gre za pozidano zemljišče, ki bi se prodajalo skupaj s poslovnimi 

prostori na Ormoški cesti 3, Ljutomer, zaradi ureditve parkirišča.  

Zap. št. 51 

- Parc. št.:  702/0 

- katastrska občina in šifra k. o.: 252 Bučkovci   

- Okvirna velikost: 3.525 m
2
 

- Posplošena trţna vrednost: 3.109,00 EUR  

- Orientacijska vrednost: 3.600,00 EUR  

-   Metoda razpolaganja: po zakonu o kmetijskih zemljiščih  

Ekonomska utemeljenost: Gre za kmetijsko zemljišče, ki ga je občina prejela na podlagi sklepa o 

dedovanju. Zemljišča občina ne potrebuje za svoje potrebe in ga je smiselno prodati.  

III.  
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŢENJA 

Občinski svet Občine Ljutomer sprejme načrt pridobivanja premičnega premoţenja, v katerega 

se vključi:  

Zap. št.  

- Vrsta premičnega premoţenja: nakup opreme za ogrevanje  

- Količina: 1 (v Upravni zgradbi)  

- Planirana sredstva: 30.000,00 EUR od tega cca 12.500,00 EUR iz drţavnega proračuna  

 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

INFORMACIJA 

 

 POROČILO O RAZDELITVI SREDSTEV ZA POVRAČILO STROŠKOV 

VOLILNE KAMPANJE 
 

Uvodna pojasnila je podala Ana Ţnidarič. 

 

 BIOSFERNO OBMOČJE MAB MURA – DRAVA 

 

Uvodna pojasnila je podala Simona Kaligarič iz Zavoda za varstvo narave, Območna enota Maribor. 

 

V razpravo se je vključila ţupanja, kjer ji je odgovore podala Simona Kaligarič. 

 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANICE IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

LJUTOMER 

 

Člani OS so podali naslednje pobude in vprašanja:  
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Nina Stegmüller: 

Prosila za pisne odgovore. 

1. Vprašanje zastavlja, ker se občani sprašujejo, kdaj je predvidena izgradnja kanalizacijskega 

omreţja na Kamenščaku in kje bo izgradnja potekala. 

2. Navezala se je na socialno stisko krajanov in vprašala glede razlik plačevanja višine 

priključnine na kanalizacijsko omreţje na Kamenščaku. Dodala je, da bodo nekateri za priklop 

plačali 800 €, medtem ko drugi 3.000 €. Zanima jo, kakšne so predvidene rešitve. 

 

Ţupanja je povedala, da je bila za izgradnjo kanalizacije v prejšnjem letu pripravljena projektna 

dokumentacija. Ker gre za večji projekt, si bo občina iskala dodatna sredstva za izvedbo projekta. 

Pojasnila je, da je bil zastavljen plan, da bi se zraven obstoječih kanalizacijskih omreţjih vključilo tudi 

območje Spodnjega in Zgornjega Kamenščaka, Cezanjevcev in Branoslavcev. Dodala je, da se v 

sklopu projekta »Dobra voda za vse« pripravlja projektna dokumentacija za vasi Cezanjevci in 

Branoslavci, preko katere bi si občina pridobila nepovratna sredstva. Dodala je, da se del investicije 

lahko krije namensko iz pridobljene takse za obremenjevanje voda, medtem ko se del ne more.  

Glede priklopov je povedala, da se obračunavajo na podlagi drţavnega predpisa, na katerega je vezan 

tudi odlok. Dodala je, da se za priklop obračunava oziroma upošteva neto tlorisna površina objekta in 

tako posledično prihaja do razlik. Pojasnila je, da so si v preteklosti občani odmerjali površino tam, 

kjer je dejansko priključek in s tem zniţali plačilo priklopa. Omenila je tudi, da je občina pomagala 

občanom z moţnostjo 24-obročnim plačevanjem. 

Zaključila je, da se bo pripravil obširen pisni odgovor. 

 

Lea Lihtenvalner: 

1. Povedala je, da je bilo na seji Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava izpostavljeno vprašanje, in 

sicer kdaj se bodo izvajali priklopi na vodovodni sistem v KS in do kdaj morajo biti priklopi 

končani. Menila je, da se to vprašanje navezuje na več območij in ne samo na izpostavljeno. 

2. Navezala se je na obvoz, ki se je opravil zaradi zaključka izgradnje nadvoza v Ljutomeru. 

Povedala je, da se je izkazala problematika glede utrjenosti bankin obvoza. Posledično je bilo 

kamenje na cestah in s tem je bilo cestišče nevarno. Dodala je, da se je to sedaj ţe to uredilo, 

vendar jo zanima, kdo je za to odgovoren, saj bi se morale te zadeve sproti urejati. 

3. Glede nadvoza je izpostavila vprašanje, na katero so opomnili občani Soboške ceste. Povedala 

je, da je na izpostavljeni ulici 10 predšolskih in osnovnošolskih otrok, zato starši sprašujejo, 

kako se bo otrokom omogočilo varno pot v šolo, ko bo nadvoz končan. Dodala je, da se tudi 

postavlja vprašanje, kako bo omogočen prehod invalidom. Izpostavila je tudi avtobusno 

postajo, ki je sredi nadvoza. Po njenem mnenju se bo problematika izkazala predvsem pozimi, 

ko bo poledica. 

4. Apelirala je na člane OS, v kolikor se ne morejo udeleţiti sej sveta krajevnih skupnosti, da se 

potem tudi predsedniku opravičijo. 

 

Ţupanja je povedala, da trenutno ne more podati informacije, kdaj se bodo izvajali priključki, saj se je 

v sklopu sistema »C« pristopilo k izgradnji transportnega vodovoda in se je ta projekt naknadno 

vključil. Dodala je, da je potrebno celotni projekt izvesti pod 50 milijonov €, medtem ko se v Apačah 

predvidevajo nujna nepredvidena dela za delovanje sistema v višini 1,5 milijonov €. S tem novim 

dejstvom je potrebno sredstva zagotoviti, zato je sedaj to informacijo teţko podati. 

 

Lea Lihtenvalner je vprašala, do kdaj, časovno morajo biti priključki izvedeni. 

 

Ţupanja je odgovorila, da do konca leta. 

 

Direktor se je navezal na neurejene bankine, kjer je povedal, da mu ta problematika ni znana, saj je 

uraden obvoz Lukavci, Cezanjevci in mora v času obvoza cesto vzdrţevati naročnik obvoza. Glede 

vprašanja varnosti otrok iz Soboške ceste, je povedal, da se bo le-to zagotovilo, saj je planiran pločnik. 

Glede avtobusnega postajališča je menil, da so projektanti upoštevali vse naklone in da so smernice s 

strani Direkcije RS zelo strogo zastavljene in jih je potrebno upoštevati. Povedal je, da projekt ni 
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občinski in mu vse podrobnosti niso znane, medtem ko se vprašanje lahko zastavi direkciji in se bo 

tako vse pojasnilo. 

 

Ţupanja je povedala, da se vsa vprašanja lahko naslovijo na direkcijo oziroma Slovenske ţeleznice, ki 

je projekt projektirala. 

 

Robert Štefanec: 

1. Povedal je, da nadaljnjo vprašanje zastavlja direktorju občinske uprave. Namreč, podal je 

zahtevo za seznam kandidatov za javne zavode in je prejel odgovor, da zaradi varstva osebnih 

podatkov kandidatov, informacije ne morejo podati. Vprašal je, ali je Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja tudi podpisala kakšen dokument o molčečnosti, saj tudi njeni 

člani razpolagajo z omenjenimi podatki ali pa se komisija tretira kako drugače kot preostali. 

2. Povedal je, da je naslednje vprašanje ţe naslovil na predsednika Statutarno pravne komisije, 

da naj poda mnenje o razrešitvi članov, ker ni bil upoštevan 108. člen poslovnika. Dodal je, da 

tega odgovora ni prejel. Pričakuje, da se to mnenje poda. 

3. Pojasnil je, da se pojavljajo govorice, da bodo zamenjave članov v svetih javnih zavodov 

imele določene posledice, saj bi se naj obljubljale sluţbe članom OS v javnih zavodih in dodal 

da upa, da temu ni tako. 

4. Podal je še apel na člane OS in ţupanjo, da se pri sprejemanju pomembnih aktov, kot sta statut 

in poslovnik, pričakuje, da se o takih tematikah prej razpravlja. Menil je, da potem tudi na 

sejah OS ne bi več prihajalo do nesporazumov in slabe volje. Predlagal je, da se skupaj 

pripravi osnutek ter se nato uvrsti na sejo OS. 

 

Ţupanja je poudarila, da ni podala nobene obljube, medtem ko se bo skozi čas ta trditev tudi izkazala. 

 

Marjan Novak: 

Navezal se je na občinske ceste, menil je, da niso urejene lastniške zadeve, saj je veliko občinskih cest 

na privat zemljiščih. Občani so podali predlog, da se uredijo lastništva cest, saj morajo posledično 

nekateri občani plačevati katastrski dohodek. Dodal je, da so nekateri občani predlagali, da bi 

zemljišče občini podarili, če bi občina potem uredila odmero in prevzela stroške prepisa. Navezal se je 

na Odlok o občinskih cestah v občini Ljutomer, kjer je v 9. členu zapisana moţnosti podaritve 

zemljišča. Prosil je za pisni odgovor in hkrati prosil, da se prične urejati izpostavljena problematika, da 

ne bi prišlo do kakih zapletov.  

 

Ţupanja je povedala, da se ta problematika izkazuje ţe vrsto let. Pojasnila je, da so se zemljiško 

knjiţne zadeve urejale tudi do sedaj, če je občan podal pobudo na občino. Nadaljevala je, da v 

primerih, ko se zahtevajo neprimerne odškodnine, takrat pa je teţko ta sredstva zagotoviti v proračunu. 

Zaključila je, da je pobuda dobra, vendar je velik finančni zalogaj za proračun občine in se bo 

postopoma tudi reševal. Dodala je, da se naj s pobudo obrnejo na sodelavko občinske uprave Ano 

Ţnidarič.  

 

Boštjan Pihlar: 

Prosil je za pisne odgovore. 

1. Povedal je, da bi se naj na Soboški cesti gradil obrat, v izogib raznih ugotavljanj ter vprašanj, 

je prosil, da se poda informacija o osnovni dejavnost tega obrata. 

2. Povedal je, da so ga občani iz Razlagove ulice prosili, da bi se podala pobuda na policijo, saj 

se ugotavlja, da vozniki ne upoštevajo omejitve hitrosti 30 km/h. Dodal je, da zaradi obvoza v 

to ulico zaide tudi veliko tovornjakov. Poudaril je, da se največja nevarnost izkazuje, ker ni 

pločnika in ker gre za nevaren odsek prosi, da se s strani Policijske postaje tam vrši večji 

nadzor hitrosti. 

3. Povedal je, da imamo lep Glavni trg, medtem ko nam vodomet kazi sam izgled trga. Predlagal 

je, da bi se vodomet odstranil.  

4. Navezal se je na izvajanje ţupanje glede toţbe drţave v zadevi sistema »C«. Povedal je, da si 

je s strani ministrstva pridobil informacijo, kjer je navedeno, da bo občina v cca 15 dneh od 
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drţave prejela minimalno 1,765.000 € sredstev EU in sredstev lastne udeleţbe drţave. 

Poudaril je, da so postavili pogoj, da občina poravna neplačane obveznosti do izvajalcev. 

Vprašal je, če obstaja kak razlog na občini, da teh zgoraj omenjenih sredstev ne prejmemo.  

5. Povedal je, da mu je znano, da je zadeva glede razrešitve članov javnih zavodov v obravnavi 

na sodišču. Podal je pobudo, da se do takrat, dokler sodišče ne odloči, novi imenovani člani v 

javnih zavodih vzdrţijo glasovanja pri pomembnih zadevah, kot je imenovanje direktorja. 

Predlagal je, da bi se sprejel sklep. 

Ţupanja je povedala, da je občina na Soboški cesti prodala kar nekaj parcel. Nadaljevala je, da ji je 

sicer znano, da je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vloţilo podjetje, ki proizvaja tesnila. 

Dodala je še, da je upravna enota pristojna za izdajo gradbenega dovoljenja, kjer je potrebno 

upoštevati vse predpise. 

Glede Razlagove ulice je povedala, da bo pobuda posredovana na policijo. Glede pločnika na 

Razlagovi ulici je povedala, da je občina s strani pristojnih prejel odgovor, da je na tej lokaciji teţko 

zgraditi pločnik. Nadaljevala je, da se je v preteklosti zaradi tega zgradila sprehajalna pot oziroma 

kolesarska steza ob Ščavnici in s tem zagotovila varna pot. Dodala je, da se je prav zaradi večje 

varnosti peščev in kolesarjev zgradil tudi most. 

Glede Glavnega trga je povedala, da je bila podana pobuda s strani najemnikov lokalov, da bi 

poenoteno uredili izgled zunanjih teras. Nadaljevala je, da se je sklical sestanek s projektantom, kateri 

je menil, da se v sam trg ne bi smelo posegalo. Strinjala se je, da vodomet kazi izgled in da je tudi 

nevaren. Dodala je, da se je lahko z unovčeno bančno garancijo saniralo le podvozno površino in 

pojasnila, da je zaradi unovčenja le-te proti občini vloţena toţba. 

Glede sistema »C« je povedala, da je prejela omenjeno informacijo ministrstva od poslanca Kavčiča. 

Pojasnila je, da je pločnik Kamenščak in komunalna infrastruktura na Juršovki v zaključni fazi, zato je 

potrebno poravnavati svoje obveznosti in tako posledično občina ni poravnala enega dela vodnega 

sklada. Povedala je, da je vodjo projekta v Ljubljani opozorila, da so občine ţe zaloţile 1,2 milijona 

EUR namesto vodnega sklada za zemljišče, medtem ko je občina Ljutomer zaloţila ţe 350.000 EUR 

sredstev, ki bi ga moral kriti vodni sklad za gradbena dela. Poudarila je, da občina od začetka projekta 

ni prejela niti osnutkov pogodb vodnega sklada, da bi imeli podlago za izstavitev zahtevkov. Ko 

občina tega ni poravnala, so predloţili osnutke pogodb za gradbena dela in za stroške projektne 

dokumentacije, medtem ko pogodb za zemljišča še vedno niso dostavili. Dodala je, da je zato 

izpostavila toţbo. Povedala je, da je apelirala na vodjo projekta, da občini sporočijo datum, ko bodo 

sredstva nakazana, da potem občina sredstva nakaţe izvajalcem. Poudarila je, ko bodo sporočili 

datum, bo tudi občina poravnala svoje obveznosti. Zaključila je, da ima občina rezervirana sredstva v 

proračunu za poravnavo teh obveznosti, ampak dokler drţava ne bodo poravnala svojih obveznosti do 

občine, do tedaj občina tudi ne bo poravnala teh obveznosti. 

 

Boštjan Pihlar je vprašal, koliko sredstev občina dolguje drţavi. Menil je, da bi si morali iti nasproti 

in urediti zadevo, saj so na koncu izvajalci tisti, ki za opravljeno delo ne prejmejo plačila.  

 

Angelca Lukman je povedala, da sredstva, ki jih drţava zahteva od občine, bi mogla le-te poravnati 

drţava iz vodnega sklada in da tukaj občine ne sofinancirajo. Dodala je, da je drţava podpisala 

sofinancerske pogodbe za kohezijo, za sredstva drţavnega proračuna, metem ko za vodni sklad za 

omenjena sklopa ni podpisala pogodb in tako je posledično občina do konca decembra 2014 zalagala 

sredstva vodnega sklada za vse občine. Menila je, da ima občina svoje investicije, ki jih mora peljati in 

tako se je sporočilo, da se tako naprej ne bo moglo nadaljevati. Ko je občina 2. 1. 2015 prejela 

sredstva za transportne vode sklop I. in II., so se sredstva tudi takoj nakazala izvajalcem. Poudarila je, 

da se za vodni sklad ne more poslati niti zahtevka, saj se smatra, da niso ničesar dolţni, ker 

sofinancerske pogodbe niso podpisane. Povedala je, da so pogodbe prejeli v podpis 14 dni nazaj, takrat 

so jih takoj pregledali, podpisali in vrnili nazaj, pogodb občina še ni prejela. Poudarila je, da se spet 

izsiljuje, da bi občina Ljutomer morala za vseh 8 občin spet zalagati sredstva za vodni sklad. 

Zaključila je, če bo občina spet zalagala sredstva, ne bo mogla poravnati svojih obveznosti vezanih na 

druge investicije.  

 



5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

23. junij 2015 

 

20 

 

Ţupanja je povedala, da se potem postavlja tudi vprašanje plačila zamudnih obresti. Predstavila je 

primer občine, kjer so brez sofinancerskih pogodb zalagali sredstva in pozneje niso imeli pravne 

podlage za izstavitev zahtevka.  

 

Boštjan Pihlar se je navezal na povedano, da bo jutri sestanek v zvezi z omenjenimi plačili in hkrati 

prosil, da se jim poda povratna informacija o morebitnem dogovoru. Ponovno je poudaril, da bi si 

morali stopiti nasproti, predvsem zaradi izvajalcev, mogoče tudi s kakim poroštvom. 

 

Ţupanja je poudarila, da občina nima več moţnosti, da bi sredstva zalagala. 

 

Angelca Lukman je povedala, da na podlagi Zakona o javnih financah občina ne more dajati 

poroštev. 

 

Ţupanja je podala pojasnilo glede predloga glasovanja novih članov v javnih zavodih. Povedala je, da 

tega sklepa ne bo dala na glasovanje, saj je postopek bil pravilno izpeljan. Glede vloţene toţbe 

gospoda Klemenčiča je pojasnila, da je le-ta bila vročena prepozno, medtem ko bo sodišče odločilo o 

pravilnosti postopka razrešitve. 

Povedala je, da v javnih zavodih novi člani delujejo normalno, razen v Zdravstvenem domu Ljutomer 

in DSO Ljutomer. Izpostavila je, da se tam ne upošteva prošnja novih članov javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ljutomer glede sklica seje sveta, kjer je potrebno obravnavati tekoče zadeve. 

Izpostavila je problematiko ukinitve nujne medicinske pomoči, kjer je potrebno ukrepati. 

 

Boštjan Pihlar je menil, da je bila pobuda na mestu, medtem ko bo sodišče odločilo. Menil je le, da bi 

moralo počakati na odločitev sodišča in da se do takrat v javnih zavodih ne bi odločalo o pomembnih 

zadevah. 

 

Damijan Bogdan: 

1. Navezal se je na izpostavljeno zadevo glede nujne medicinske pomoči. Zahvalil se je 

direktorju Zdravstvenega doma Ljutomer za prizadevanje, da se nujna medicinska pomoč ne 

bi ukinila oziroma, da bi postalo izhodišče enotnih medicinskih pomoči urgentni centri.  

2. Povedal je, da je prejel informacijo, da si morajo občani v vasi Mota in okolici sami urejati 

oziroma sanirati površine pred samimi hišami. Prosil je, da se apelira na vse izvajalce, da se 

zadeva uredi. Nad delom bi se moral vršiti in se sproti opozarjati na pomanjkljivosti, ne da si 

potem zadeve morajo urejati občani sami. Izrazil je upanje, da se bodo ceste po končani 

investiciji na novo preplastile. 

3. Apeliral je na predstavnika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na gospoda 

Kosmajerja, da se prouči moţnost novega načina umiritve hitrosti prometa, kot imajo to 

urejeno v Avstriji. Menil je, da so dosedanje talne ovire na cestah v sedanjih oblikah ter 

označbah nevarne, saj prihaja do poškodb udeleţencev v prometu. Izpostavil je dobro prakso v 

Avstriji, kjer imajo sredi cestišča urejene otočke, s katerim se preprečuje hitrost. 

 

Ţupanja se je zahvalila za informacijo glede vasi Mota, kjer se bo zadeva preverila. Menila je, da bo 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučil izpostavljeno problematiko. 

 

 

Seja je bila končana ob 18.06 uri. 

 

 

 

Zapisala       Mag. Olga Karba, univ. dipl. prav. 

Bojana B. Škrlec            ŢUPANJA 
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 PREGLED REALIZIRANIH SKLEPOV 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LJUTOMER 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 49 : 

3. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012. 

4. Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu Občine 

Ljutomer. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 50 : 

3. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2013. 

4. Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu Občine 

Ljutomer. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 51 : 

3. Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2014. 

4. Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu Občine 

Ljutomer. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 52 : 

3. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o lokalnih občinskih gospodarskih javnih 

sluţbah v Občini Ljutomer. 

4. Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 53 : 

3. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 

cestnega prometa v Občini Ljutomer. 

4. Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 54 : 

3. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

ureditev apartmajskega naselja v Botermah Mala Nedelja -  EUP BI03. 

4. Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 55 : 

3. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Ljutomer, uradno prečiščeno besedilo kot novi prostorski akt.  

4. Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 56 : 
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3. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske 

javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini Ljutomer – 1. obravnava. 

4. Odlok se posreduje v 30 - dnevno javno razpravo. 

 

Sklep je v postopku realizacije. 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 57 : 

4. Cena uporabnine priveza, sidrišča ali poloţitve plavajoče naprave na vodno dno za dobo enega 

leta na lokaciji, ki jo določi organ občine Ljutomer znaša 48,00 EUR.  

5. Sklep velja takoj. 

6. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 58 : 

IV. Odpiše se dolg iz naslova najemnine za stanovanje najemniku V. A. in V. A., Fulneška ulica 

4, 9240 Ljutomer, v višini 378,88 EUR. 

Odpiše se dolg iz naslova najemnine za stanovanje najemniku N. B. Fulneška ulica 3, 9240 

Ljutomer, v višini 558,90 EUR. 

Odpiše se dolg iz naslova najemnine za stanovanje najemnici F. N., Postruţnikova ulica 2, 

9240 Ljutomer, v višini 33,34 EUR.  

V. Na podlagi tega sklepa se odpišejo dolgovi najemnin za stanovanja, ki so navedeni v prejšnji 

točki tega sklepa iz knjigovodskih evidenc pri druţbi Komunalno-stanovanjsko podjetje 

Ljutomer d.o.o., ki kot upravnik stanovanj v imenu in za račun Občine Ljutomer izterjuje 

terjatve iz naslova najemnin. 

VI. Upravljavcu stanovanj, Komunalno-stanovanjskemu podjetju Ljutomer d.o.o., Rada 

Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer, se plačajo obratovalni stroški v skupni višini 1.014,01 EUR za 

stanovanja, v lasti Občine Ljutomer za najemnika: 

i. V. A. in V. A., Fulneška ulica 4, 9240 Ljutomer, v višini 395,56 EUR; 

ii. N. B., Fulneška ulica 3, 9240 Ljutomer, v višini 480,50 EUR in 

iii. F.N., Postruţnikova ulica 2, 9240 Ljutomer, v višini 137,95 EUR  

Plačilo v višini 1.014,01 EUR se izvrši 30. dan po sprejemu tega sklepa na račun upravljavca, 

številka: 02343 0010579541 odprt pri NLB d.d.. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 59 : 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev najemnine v ceni storitve s pitno vodo iz leta 2013 v 

višini 247.135,21  EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve s pitno vodo 156.695,00 EUR. 

Skupna višina sredstev najemnine v ceni storitve s pitno vodo v letu 2014 je znašala 403.830,21 EUR. 

Znesek najemnine zbran v ceni storitve oskrbe s pitno vodo se je v letu 2014 porabil za naslednje 

namene: 

 EUR 

Investicijsko vzdrţevanje GJI oskrbe s pitno vodo 17.852,33 

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo vodovodnega omreţja 

na Soboški ulici v Ljutomeru in rekonstrukcijo vodovodnega 

omreţja v Precetincih (1. del) 

7.750,00 

Izvedba strokovnega  nadzora nad rekonstrukcijo vodovodnega 

omreţja v Kidričevem naselju v Ljutomeru 
1.180,33 

Izvedba priključnega mesta na Stari cesti (prečkanje ceste) 549,26 

Ureditev vodovodnega omreţja na Kamenščaku 1.644,43 

Skupaj  28.976,35 
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Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) v ceni storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2014, katera 

znaša  374.853,86  EUR se prenese v proračun Občine Ljutomer za leto 2015 in se nameni za: 

 EUR 

Rekonstrukcijo vodovoda v Kidričevem naselju v Ljutomeru 304.413,00 

Rekonstrukcijo vodovodnega omreţja na Soboški cesti 58.000,00 

Rekonstrukcijo vodovodnega omreţja v Cezanjevcih 12.440,86 

Skupaj  374.853,86 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 60 : 

I. 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev najemnine v ceni storitve odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode iz leta 2013 v višini  221.273,51  EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode  238.220,00 EUR. 

Skupna višina sredstev najemnine v ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v 

letu 2014 je znašala 459.493,51 EUR. 

Znesek najemnine zbran v ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se je v letu 

2014 porabil za naslednje namene: 

 EUR 

Investicijsko vzdrţevanje GJI odvajanje odpadnih voda 2.518,86 

Rekonstrukcija kanalizacijskega omreţja v Kidričevem naselju  v 

Ljutomeru 
268.677,49 

Rekonstrukcija kanalizacijskega omreţja v Ulici bratov Pihlar 5.008,88 

Rekonstrukcija kanalizacije na Cankarjevi cesti v Ljutomeru v 

sklopu izgradnje kroţnega kriţišča za potrebe OŠ Ivana Cankarja 
20.285,06 

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 

kanalizacijskega omreţja na Soboški cesti in v Ulici Ante Trstenjak 

v Ljutomeru 

7.500,00 

Skupaj  303.990,29 

 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) v ceni storitve odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode v letu 2014, katera znaša  155.503,22  EUR se prenese v proračun Občine Ljutomer za 

leto 2015 in se nameni za  

 EUR 

Rekonstrukcijo kanalizacijskega omreţja v Kidričevem naselju v 

Ljutomeru 
155.503,22   

Skupaj  155.503,22   

II. 

Prenesena sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda iz leta 2013 v leto 2014 so znašala 28.432,52 EUR.  

Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so v letu 

2014 znašala 146.207,93  EUR.  

Skupni znesek prenesenih in zbranih sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda je v letu 2014 znašal 174.640,45 EUR. 

Skupni znesek sredstev iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda je bil v letu 2014 porabljen za naslednji namen: 

 EUR 

Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer 

(kanalizacija v Stročji vasi – od kanala S3 do S7) 
134.718,61 

Projektna dokumentacija za kanalizacijo v Babincih (plačilo 

sluţnostne pravice) 
546,14 
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Skupaj  135.264,75 

 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) iz naslova okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2014, katera znaša  39.375,70  EUR se prenese v leto 2015  in 

se nameni za: 

 EUR 

Izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo v Babincih  14.500,00 

Izgradnjo kanalizacijskega omreţja v naselju Cven (del) 24.875,70 

Skupaj  39.375,70   

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 61 : 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev iz leta 2013 z naslova najemnine iz dejavnosti CČN 

Ljutomer v višini 123.524,67 EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine iz dejavnosti CČN Ljutomer  98.653,00 EUR. 

Skupna višina sredstev najemnine iz dejavnosti CČN Ljutomer v letu 2014 je znašala 222.177,67 

EUR. 

Znesek najemnine zbran iz dejavnosti CČN Ljutomer se je v letu 2014 porabil za naslednje namene: 

 EUR 

Investicijsko vzdrţevanje infrastrukturnih objektov na SČN 

Ljutomer 
20.859,64 

Skupaj  20.859,64 

 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) z naslova najemnine iz dejavnosti CČN Ljutomer v 

letu 2014, katera znaša  201.318,03  EUR se prenese v proračun Občine Ljutomer za leto 2015 in se 

nameni za rekonstrukcijo kanalizacijskega omreţja v Kidričevem naselju v Ljutomeru. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 62 : 

I. 

V letu 2014 je znašala  višina prenesenih sredstev  najemnine v ceni storitve zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov   iz leta 2013 v višini  4.518,18 EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov   15.397,73  EUR. 

Skupna višina sredstev v letu 2014 iz naslova najemnine v ceni storitve zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov je znašala 19.915,91 EUR. 

Znesek najemnine zbran v ceni storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov  v letu 2014 se je 

namenil za:  

 EUR 

Sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer 19.915,91 

Skupaj  19.915,91 

II. 

V letu 2014 so znašala prenesena sredstva najemnine v ceni storitve obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov   iz leta v 2013 v 

višini  29.218,24 EUR. 

V letu 2014 so znašala zbrana sredstva najemnine v ceni storitve obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov   95.213,93 EUR. 

Skupna višina sredstev v letu 2014 iz naslova najemnine v ceni storitve obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je znašala 

124.432,17 EUR. 
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Znesek sredstev najemnine v ceni storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je bil v letu 2014 porabljen za naslednji 

namen 

 EUR 

Sofinanciranje CERO Puconci 13.529,49 

Skupaj  13.529,49 

Razlika finančnih sredstev (zbrana - porabljena) v storitvi obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2014, katera znaša  

110.902,68 se prenese v proračun Občine Ljutomer za leto 2015 ter se nameni za sofinanciranje 

CERO Puconci. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 63 : 

3. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Kolesarske smernice Občine Ljutomer, ki jih je 

izdelala Slovenska platforma za trajnostno mobilnost. 

4. Kolesarske smernice so obvezna podlaga za projektiranje kolesarskih stez na območju občine 

Ljutomer. 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 64 : 

Občinski svet Občine Ljutomer  daje pozitivno  mnenje k imenovanju  kandidata Stanislava LAŠIČA, 

stanujočega Spodnji Kamenščak 17 E, Ljutomer , za ravnatelja Glasbene šole Slavka Osterca 

Ljutomer.  

Mnenje se posreduje Svetu Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer  ter pristojnemu ministrstvu.  

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 65 : 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Ljutomer, naslednje člane:  

7. Predstavnik Policije:  

Robert Kosmajer, Desnjak 7, 9240 Ljutomer 

8. Predstavnik društev, ki delujejo na področju varnosti v cestnem prometu:  

Daniel Lihtenvalner, Cven 53, 9240 Ljutomer 

9. Predstavnik medobčinskega inšpektorata:  

Olga Lukman, Presika 7/a, 9240 Ljutomer 

10. Predstavnik vzdrževalca cest:  

Mitja Kolbl, Vučja vas 52, 9242 Kriţevci pri Ljutomeru 

11. Predstavnik šol in vrtcev:  

Marjetka Kuhar, Stročja vas 2b, 9240 Ljutomer 

12. Predstavnik Občinskega sveta Občine Ljutomer:  

Marjan Munda, Radomerščak 44, 9240 Ljutomer 

 

Sklep je bil realiziran. 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 66 : 

IV.  
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA 

V Načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja se  doda:  

Zap. št. 35 

-   Okvirna lokacija: Godemarci 

-   parcelna številka: 248/2  
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-   katastrska občina in šifra k. o.: 255 Godemarci   

-   Okvirna velikost: 705 m
2
 

-   Vrsta nepremičnine: pot  

-   Predvidena vrednost: 2.256,00 EUR  

-   Ekonomska utemeljenost: gre za zemljišče po kateri poteka občinska pot JP 723611.  

Zap. št. 36 

-   Okvirna lokacija: Ljutomer  

-   parcelna številka: 1671/0, 1670/0 in parc. št. 1669/0  

-   katastrska občina in šifra k. o.: 259 Ljutomer  

-   Okvirna velikost:  5318 m
2
 

-   Vrsta nepremičnine: stavbna zemljišča  

-   Predvidena vrednost: 122.313,97 EUR  

-   Ekonomska utemeljenost: gre za zemljišča neposredno za Športno izobraţevalnim centrom 

Ljutomer. Zemljišča se prodajajo na javni draţbi dolţnika, ki je v postopku likvidacije.  

V.  

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM 

V Načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem se dodajo:  

Zap. št. 50 

- Parc. št.:  2549/0 

- katastrska občina in šifra k. o.: 259 Ljutomer  

- Okvirna velikost: 254 m
2
 

- Posplošena trţna vrednost: 347,00 EUR  

- Orientacijska vrednost: 5.080,00 EUR  

-   Metoda razpolaganja: javna draţba  

Ekonomska utemeljenost: Gre za pozidano zemljišče, ki bi se prodajalo skupaj s poslovnimi prostori 

na Ormoški cesti 3, Ljutomer, zaradi ureditve parkirišča.  

Zap. št. 51 

- Parc. št.:  702/0 

- katastrska občina in šifra k. o.: 252 Bučkovci   

- Okvirna velikost: 3.525 m
2
 

- Posplošena trţna vrednost: 3.109,00 EUR  

- Orientacijska vrednost: 3.600,00 EUR  

-   Metoda razpolaganja: po zakonu o kmetijskih zemljiščih  

Ekonomska utemeljenost: Gre za kmetijsko zemljišče, ki ga je občina prejela na podlagi sklepa o 

dedovanju. Zemljišča občina ne potrebuje za svoje potrebe in ga je smiselno prodati.  

VI.  
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŢENJA 

Občinski svet Občine Ljutomer sprejme načrt pridobivanja premičnega premoţenja, v katerega se 

vključi:  

Zap. št.  

- Vrsta premičnega premoţenja: nakup opreme za ogrevanje  

- Količina: 1 (v Upravni zgradbi)  

- Planirana sredstva: 30.000,00 EUR od tega cca 12.500,00 EUR iz drţavnega proračuna  

 

Sklep je bil realiziran. 
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1. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER – 2. OBRAVNAVA 

 

Spoštovani! 

 

Gradivo zgoraj navedene točke vam je bilo posredovano v sklopu gradiva za 2. obravnavo. 

 

 

2. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V LETU 

2015 PO SKRAJŠANEM POSTOPKU 

 

 

OBČINA LJUTOMER  

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011 - UPB, 

14/2013 in 101/2013), 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN, (Ur.l. RS, št. 

114/2005 - UPB, 90/2007, 102/2007, 40/12 - ZUJF in 17/14), 35. člena Statuta Občine Ljutomer 

(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 1/2013) ter 10. člena Odloka o proračunu 

Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2015), je Občinski svet Občine Ljutomer na  

5. redni seji,                    sprejel  

 

 

S K L E P  št. 

 

 

VII. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske 

rezerve Občine Ljutomer v letu 2015 po skrajšanem postopku.  

 

VIII. Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

 

 

 

Številka: 843/2015- 

Datum:    . . 2015 

 

 

                   Občinski svet Občine Ljutomer:  

                Mag. Olga KARBA, univ. dipl. prav.  

                          ŢUPANJA  

 

 

 

 

 

 

Poslano:  

- Oddelek za finance in druţbene dejavnosti, 

- Arhiv, tu 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3758
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I. UVOD  

 

1. NASLOV ODLOKA  

 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V 

LETU 2015 

 

2. OPIS RAZLOGOV ZA SPREJEM  ODLOKA  

 

Zakon o javnih financah v 49. členu določa, da se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za 

proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 

posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan veter, 

toča, ţled, pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni, druge 

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s 

katerim se sprejme občinski proračun, odloča ţupanja na predlog za finance pristojnega organa 

občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev 

proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine 

z odlokom.  

 

Občino Ljutomer je v septembru 2014 prizadela naravna nesreča z neurji, nevihtami in močnim 

deţjem. Obilno deţevje in visoke vode  so povzročile poškodbe in pustile posledice v naravnem okolju 

in na objektih, ob intervenciji pa so nastale tudi poškodbe zaščitno reševalne opreme.  

 

Za nujne intervencijske posege na plazu Cuber 19 in izdelavo dokumentacije je bilo do sedaj 

porabljeno 37.386,42 EUR.  

 

 

Zemeljski plaz nad cesto in stanovanjsko hišo v Cubru 19 je še vedno aktiven. Stanovanjska hiša je 

povsem stabilna, zemlja s plazine pa zasipa del hiše do različnih višin z naleganjem na fasado in s tem 

pritiska na hišo. Zemlja prav tako še vedno zasipa dvorišče ob tem pa ustvarja še nanos zemljin na 

cesto.  

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Ljutomer z dopisom, ki smo ga na občino prejeli 25. 5. 

2015, obvestila da je vlada RS sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi 

posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014 in seznanja občino z realizacijo navedenega 

programa.  

 

Glede na prioritetni vrstni red je v Program sanacije vključena sanacija plazu, Cuber 19 - 1. faza. 

 

Občina je za pridobitev sredstev dolţna izbrati izvajalca del na javnem razpisu v skladu z Zakonom o 

javnem naročanju in zagotoviti sredstva v proračunu občine, ki se bodo občini vrnile v neto znesku na 

podlagi zahtevka. Pogoj za črpanje nepovratnih sredstev je, da občina najprej porabi lastna sredstva 

proračunske rezerve za leto 2015, čeprav je nesreča nastala v letu 2014 in so ob nesreči bila porabljena 

vsa proračunska sredstva rezerve. 

 

V dopisu je navedeno, da se zagotovljena drţavna sredstva nanašajo na obnovitvena dela največ do 

višine izbrane ponudbe brez DDV-ja v okviru razpoloţljivih in zagotovljenih sredstev drţavnega 

proračuna za leto 2015. Stroški DDV-ja, stroški gradbenega in strokovnega nadzora in potrebna 

tehnična dokumentacija, se ne zagotavljajo iz drţavnih sredstev. 
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Močno deţevje 22. in 23. maja 2015 je povzročilo dodatno škodo in premike plazov, predvsem na 

plazu Cuber 19. Nova dodatna škoda pa je nastala tudi na lokalnih cestah in javnih poteh na področju 

celotne Občine Ljutomer. Odplavilo je gramoz, poškodovalo bankine, zamašilo ali razdejalo propuste 

in jarke ter z blatom zalilo ceste. 

 

Ob visokih vodah v maju 2015 je bilo poškodovano tudi nekaj reševalne opreme in porabljeno nekaj 

protipoplavnih vreč.  

 

Glede na navedena dejstva se predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.   

 

3. CILJI IN NAČELA ODLOKA  

 

Cilj odloka je, da se iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva za delno odpravo posledic naravne 

nesreče v Občini Ljutomer kot plačilo stroškov nastalih v zvezi z nujnimi delnimi sanacijami v neurjih 

in v poplavah poškodovane komunalne infrastrukture, predvsem lokalnih cest in javnih poti ter za 

sofinanciranje sanacije plazu Cuber 19.  

 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC  

 

Uveljavitev odloka bo imelo finančne posledice za proračun Občine Ljutomer. S sredstvi, ki bodo 

zagotovljena po Odloku, se bodo poravnali stroški nujnih delnih sanacij cest, intervencijskih posegov 

na plazovih, interventnih izkopov jarkov, ter za sofinanciranje sanacije plazu, Cuber 19. Del sredstev 

se nameni za zamenjavo oz. nadomestilo uničene opreme (črpalke).   

 

5. PRAVNE PODLAGE  

 

Četrti odstavek 49. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011 - UPB, 14/2013 in 101/13), 

17. člen Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN-UPB1), 

Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 114/2005, 90/2007, 102/2007, 40/12 - ZUJF in 17/14), 18. in 119. člen 

Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 1/2013) in  10. člen 

Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2015). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3758
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II. BESEDILO ODLOKA 

 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V 

LETU 2015 

 

1. člen  

Za odpravo posledic naravne nesreče neurji, neviht in močnega deţja ter zemeljskih plazov v  

septembru 2014 in v maju 2015 se iz sredstev proračunske rezerve zagotovijo sredstva v  višini 99.300 

EUR. 

 

2. člen 

Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka, se namenjajo za sanacijo plazu, Cuber 19 in 

nujna intervencijska dela na cestah kot posledica naravnih nesreč v septembru 2014 – neurja z 

nevihtami, močnim deţjem, poplavami in plazovi, ter neurja z močnim deţjem v maju 2015.  

 

3. člen 

Sredstva se črpajo v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalcev intervencijskih del in do 

dobaviteljev intervencijskih materialov in opreme. 

 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

  

 

 

 

 

Številka: 843/2015- 

Datum:  

 

 

 

              Mag. Olga KARBA, univ. dipl. prav.  

                      ŢUPANJA  
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O b r a z l o ţ i t e v : 

 

Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2015 v 10. členu določa, da o uporabi proračunske rezerve 

do višine 6.000 EUR odloča ţupanja, nad to višino pa občinski svet.  

 

V skladu z navedenim je pripravljen predlog sklepa in Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v 

letu 2015.  

 

Občino Ljutomer je v septembru 2014 prizadela naravna nesreča več neurij z nevihtami, močnim 

deţjem, poplavami in plazovi ker je povzročilo poškodbe in posledice v naravnem okolju, na objektih. 

 

Močno deţevje 22. in 23. maja 2015 je povzročilo dodatno škodo na lokalnih cestah in javnih poteh na 

področju celotne Občine Ljutomer. Odplavilo je gramoz, poškodovalo bankine, zamašilo ali razdejalo 

propuste in jarke. 

 

Ob intervencijah so nastale tudi poškodbe oz. uničenje zaščitno reševalne opreme. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Ljutomer za dopisom, ki smo ga na občino prejeli 25. 5. 

2015, obvešča, da je vlada RS sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi 

posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014. 

 

V Program sanacije je vključena tudi sanacija plazu, Cuber 19 - 1. faza. V skladu z izdelanim 

projektom PZI, ki ga je izdelal Inţenirsko statični biro d.o.o. iz Maribora, se bo letu 2015 pristopilo k 

sanaciji navedenega plazu.  

 

Občina mora v izbrati izvajalca del na javnem razpisu v skladu z Zakonom o javnem naročanju in 

zagotoviti sredstva v proračunu občine, ki se bodo občini vrnile v neto znesku na podlagi zahtevka. 

Pogoj pa je, da občina najprej porabi lastna sredstva proračunske rezerve za leto 2015, čeprav je 

nesreča nastala v letu 2014 in so ob nesreči bila porabljena vsa proračunska sredstva rezerve. 

 

V dopisu je navedeno, da se zagotovljena drţavna sredstva nanašajo na obnovitvena dela največ do 

višine izbrane ponudbe brez DDV-ja v okviru razpoloţljivih in zagotovljenih sredstev drţavnega 

proračuna za leto 2015. Stroški DDV-ja, stroški gradbenega in strokovnega nadzora in potrebna 

tehnična dokumentacija, se ne zagotavljajo iz drţavnih sredstev. 

 

Sredstva proračunske rezerve bodo črpana v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalcev 

intervencijskih del in do dobaviteljev intervencijskih materialov in opreme. 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava in ga na korespondenčni seji po 

skrajšanem postopku sprejme.  

 

 

 

Pripravil:                                                                                              

Branko Novak, višji svetovalec     Mag. Olga KARBA, univ. dipl. prav.  

                          ŢUPANJA 
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3. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LJUTOMER, 1. OBRAVNAVA 

 

 

OBČINA LJUTOMER  

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- 

ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 

57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013-Skl.US:U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja 

stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka 

(Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 

11/09, 7/11 in 2/13) je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,                     sprejel:  

 

 

 

 

S K L E P št.  

 

 

 

 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer. 

  

2. Odlok se posreduje v 15. dnevno javno razpravo.  

 

 

 

 

Številka:  

Datum:     

 

 

       

   mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

   ŢUPANJA 

 

 

 

Vročiti:  

- Aleš Vaupotič, svetovalec 
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I. UVOD 

 

NASLOV ODLOKA  

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 

Ljutomer. 

 

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 

Občinski svet Občine Ljutomer je  na 25. seji dne 7. 4. 2010 sprejel Odlok o  programu opremljanja in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer. Sprejete so še bile 

spremembe in dopolnitve odloka. 

 

Občina Ljutomer je v tem obdobju prejela novi Občinski prostorski načrt, dokončuje se izgradnja 

Puchove poslovne cone, v tem času je bila zgrajena nova komunalna infrastruktura, ter so predvidene 

nove investicije v komunalno infrastrukturo.  

 

CILJI IN NAČELA ODLOKA  

Sprejetje odloka predstavlja zakonsko podlago za odmero komunalnega prispevka. 

 

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC  

Sprejetje predmetnega odloka ne predstavlja bistvenih posledic za občinski proračun. 

 

PRAVNE PODLAGE  

3. odstavek 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 

108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-

ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013-Skl.US:U-I-43/13-8), Uredba o vsebini programa opremljanja 

stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka 

(Uradni list RS, št. 95/07). 
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II. BESEDILO 

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

 

1. člen 

(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program 

opremljanja) in podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer, ki so 

določene v programu opremljanja. Program opremljanja je na vpogled na sedeţu Občine Ljutomer. 

 

(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:  

 

 obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme, 

 izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po 

obračunskih območjih, 

 preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na enoto mere neto tlorisne površine 

objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih, 

 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deleţem  parcele 

in deleţem neto tlorisne površine, faktor dejavnosti objekta, 

 olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov, 

 način plačila komunalnega prispevka 

 

2. člen 

(predmet komunalnega prispevka) 

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine 

Ljutomer, ki: 

 

 se bodo prvič opremljali z vodovodnim omreţjem, kanalizacijskim omreţjem, moţnostjo 

priključitve na čistilno napravo in/ali omreţjem cest. 

 se jim povečuje neto tlorisna površina, 

 se jim spreminja namembnost. 

 

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

3. člen 

(opredelitev pojmov) 

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

 

a) Komunalna oprema je po tem odloku: 

 objekti in omreţja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluţb 

varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja 

 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 

površine. 

 

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača 

občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrţevanja komunalne opreme. Šteje 

se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno 

opremo. 

 

c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na 

novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 

njegovo namembnost. 
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d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 

priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.  

 

e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se 

financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive 

zavezance. 

 

f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je moţno graditi objekt 

oziroma je objekt ţe zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo 

po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 

 

g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 

9836. 

 

h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih 

je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za 

graditev objektov. 

 

i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. 

 

4. člen 

(pomen pojmov in kratic) 

V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen: 

 

KPij  znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne  

 opreme na posameznem obračunskem območju 

Aparcela  površina parcele 

Atlorisna  neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna 

po standardu SIST ISO 9836 

Dp  deleţ parcele pri izračunu komunalnega prispevka 

Dt  deleţ neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka 

Kdejavnost faktor dejavnosti 

Cpij  obračunski stroški, preračunani na m
2
 parcele na obračunskem območju za posamezno 

vrsto komunalne opreme 

Ctij obračunski stroški, preračunani na m
2
 neto tlorisne površine objekta na obračunskem 

območju za posamezno vrsto komunalne opreme 

i  posamezna vrsta komunalne opreme 

j  posamezno obračunsko območje 

 

5. člen 

(obračunsko območje) 

(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu 

programa opremljanja.  

 

Karta 1 – Vodovod - Pregledna karta obračunskih območij;  

Karta 2 – Kanalizacija - Pregledna karta obračunskih območij;  

Karta 3 – Čistilna naprava - Pregledna karta obračunskega območja;  

Karta 4 – Ceste - Pregledna karta obračunskih območij; 

 

(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima 

moţnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za 

območje, na katerem objekt leţi, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede 

na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.  
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(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima 

moţnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se 

komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo. 

 

6. člen 

(merila za odmero komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril: 

 

 površina stavbnega zemljišča, 

 neto tlorisna površina objekta, 

 opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, 

 namembnost objekta in 

 izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

 

7. člen 

(površina parcele) 

(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele. Ta se za objekte, za katere se 

pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale 

objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Ljutomer. 

 

(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti se parcela za odmero komunalnega 

prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta. 

 

(3) V primerih, ko parcele objekta ni moţno določiti (več objektov na eni parceli, objekt ne potrebuje 

gradbenega dovoljenja, objekt ni na stavbnem zemljišču, starejši objekt pridobiva novo vrsto 

komunalne opreme ipd.), se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki 

se pomnoţi s faktorjem 1,5.  

 

8. člen 

(neto tlorisna površina objekta) 

(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu 

SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 

(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se 

le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oz. razpoloţljive 

dokumentacije. 

 

(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se 

komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoţi s 

faktorjem 2,0. 

 

9. člen 

(razmerje med deleţem parcele in neto tlorisne površine objekta) 

Razmerje med deleţem parcele (Dp) in deleţem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem 

območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7. 

 

10. člen 

(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 

Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja: 

 

(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omreţjem, 

če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oz. če 

upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omreţje. Če mora zavezanec za priklop 
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svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omreţja, objekt 

ni opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omreţjem. 

 

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je 

opremljen s cestnim omreţjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali 

izboljšati del javnega cestnega omreţja, se šteje, da objekt ni opremljen s cestnim omreţjem. 

 

(3) Za izboljšanje javnega omreţja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, 

kanalizacijskem ali cestnem omreţju na zahtevo upravljavca z namenom omogočitve priključitve 

objekta na obstoječe omreţje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta. 

 

11. člen 

(faktor dejavnosti) 

(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne 

vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo 

uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov drţavnega pomena. 

 

(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka 

določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih: 

 

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta 

 

Vrsta objekta Kdejavnosti Oznaka v 

klasifikaciji  

objektov CC-SI 

Enostanovanjske stavbe 

   - enostanovanjske stavbe 

 

1,00 

111 

11100 

Večstanovanjske stavbe 

   - dvostanovanjske stavbe 

   - tri- in večstanovanjske stavbe 

   - stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

 

1,00 

1,00 

1,00 

112 

11210 

11221 

11222 

Stanovanjske stavbe za posebne namene 

   - stanovanjske stavbe za posebne namene 

 

1,00 

113 

11300 

Gostinske stavbe 

   - hotelske in podobne gostinske stavbe 

   - gostilne, restavracije in točilnice 

   - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

 

1,10 

1,10 

1,10 

121 

12111 

12112 

12120 

Upravne in pisarniške stavbe 

   - stavbe javne uprave 

   - stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

   - druge upravne in pisarniške stavbe 

 

1,00 

1,20 

1,00 

122 

12201 

12202 

12203 

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 

   - trgovske stavbe 

   - sejemske dvorane, razstavišča 

   - bencinski servisi 

   - stavbe za druge storitvene dejavnosti 

 

1,30 

1,30 

1,30 

1,30 

123 

12301 

12302 

12303 

12304 

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij 

   - postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 

   - garaţne stavbe 

 

 

1,00 

 

0,70 

124 

 

12410 

 

12420 

Industrijske stavbe in skladišča 

   - industrijske stavbe 

   - rezervoarji, silosi in skladišča 

 

1,00 

1,00 

125 

12510 

12520 
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Stavbe splošnega druţbenega pomena 

   - stavbe za kulturo in razvedrilo 

   - muzeji in knjiţnice 

   - stavbe za izobraţevanje in znanstvenoraziskovalno delo 

   - stavbe za zdravstvo 

   - športne dvorane 

 

0,90 

0,90 

0,90 

 

0,90 

0,90 

126 

12610 

12620 

12630 

 

12640 

12650 

Druge nestanovanjske stavbe 

   - stavbe za rastlinsko pridelavo 

   - stavbe za rejo ţivali 

   - stavbe za spravilo pridelka 

   - druge nestanovanjske kmetijske stavbe 

   - stavbe za opravljanje verskih obredov 

   - pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 

   - kulturni spomeniki 

   - druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 

 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

127 

12711 

12712 

12713 

12714 

12721 

12722 

12730 

12740 

 

Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor 

dejavnosti 1,00. 

 

12. člen 

(skupni in obračunski stroški) 

Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) obstoječe in nove komunalne opreme je 

razviden iz preglednice 2.  

 

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme 

 

Vrsta komunalne opreme 
Obračunsko 

območje 

Skupni 

stroški 

(v EUR) 

Obračunski 

stroški 

(v EUR) 

1. Vodovod VOD 7.315.243 6.921.490 

2. Kanalizacija    

   - omreţje Ljutomer KA1 8.393.852 5.195.379 

   - omreţje Stročja vas KA2 941.055 310.320 

3. Čistilna naprava ČIS 1.833.236 658.245 

4. Cestno omreţje    

  - mesto Ljutomer CE1 10.252.925 8.621.524 

  - ostala naselja CE2 23.371.218 8.854.270 

    

a. Vodovod – OPPN Puchova cona VOD-PUC 99.752 73.468 

b. Kanalizacija – OPPN Puchova cona KAN-PUC 268.987 212.892 

c. Cestno omreţje – OPPN Puchova cona CES-PUC 1.228.664 951.043 

 

13. člen 

(časovni načrt) 

(1) Predvidena komunalna oprema, ki je ţe vključena v obračunsko območje za vodovod ima naslednji 

časovni načrt: 

 

Vodovodni Sistem C: 

 pridobitev stvarnih pravic:  pridobljene 

 projektna dokumentacija:  izdelana 

 gradnja komunalne opreme:  v teku 

 uporabno dovoljenje:   do konca l. 2015 
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Komunalna oprema v območju OPPN za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru:  

 pridobitev stvarnih pravic:  pridobljene 

 projektna dokumentacija:  v skladu s proračunskimi zmoţnostmi 

 gradnja komunalne opreme:  v skladu s proračunskimi zmoţnostmi 

 uporabno dovoljenje:   v skladu s proračunskimi zmoţnostmi 

 

(2) Komunalni prispevek znotraj območja OPPN za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru se 

obračuna samo na tistih parcelah, ki so v času izdajanja odločbe ţe komunalno opremljene s 

komunalno opremo, kot jo predvideva prostorski akt. 

 

14. člen 

(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta) 

Stroški opremljanja m
2
 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem 

preglednice 3, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo 

smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja. 

 

Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme  

 

Vrsta komunalne opreme 
Obračunsko 

območje 

Cpij 

(v EUR/m
2
) 

Ctij 

(v EUR/m
2
) 

1. Vodovod VOD 1,256 4,974 

2. Kanalizacija    

   - omreţje Ljutomer KA1 2,280 7,154 

   - omreţje Stročja vas KA2 1,146 5,704 

3. Čistilna naprava ČIS 0,245 0,740 

4. Cestno omreţje    

  - mesto Ljutomer CE1 6,515 16,240 

  - ostala naselja CE2 2,090 10,148 

    

a. Vodovod – OPPN Puchova cona VOD-PUC 0,540 0,675 

b. Kanalizacija – OPPN Puchova cona KAN-PUC 1,564 1,955 

c. Cestno omreţje – OPPN Puchova cona CES-PUC 6,986 8,732 

 

15. člen 

(indeksiranje stroškov opremljanja) 

 

Stroški opremljanja m
2
 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m

2
 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s 

posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju  se pri odmeri 

komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja 

Zdruţenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala 

nizka gradnja«. 

 

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

16. člen 

(izračun komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto 

komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba določene vrste 

komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni 

prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun: 

 

KPij = Aparcela × Cpij × Dp  +  Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt 
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17. člen 

(izračun celotnega komunalnega prispevka)  

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne 

vrste komunalne opreme na naslednji način:  

 

KP = Σ KPij 

 

(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu. 

 

 

18. člen 

(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 

(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na 

mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, 

dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in 

starim stanjem objekta. V kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v 

nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek ţe poravnan. 

 

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način  

KPi = KPnovo stanje objekta - KPstaro stanje objekta 

 

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za 

novogradnjo. 

 

(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se ţe poravnane 

obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri 

izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja ţe plačanih obveznosti iz 

naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja. 

 

(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg 

določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi ţe plačane obveznosti iz naslova plačila 

komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja ţe 

plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja. Investitor mora ob tem 

tudi  predloţiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloţi kot 

samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predloţiti tudi gradbeno 

dovoljenje za odstranitev objekta. 

 

(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka 

investicija izvedena oz. se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet 

posebej samo za to komunalno opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka, ki 

opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero. 

 

 

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

19. člen 

(odmera komunalnega prispevka) 

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni 

dolţnosti. 

 

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega 

odstavka, mora biti zahtevi priloţen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je 
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potreben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 

opremljenosti stavbnega zemljišča se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence. 

 

(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolţnosti, potem ko občina od 

upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti 

obvestilu upravne enote priloţen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben 

za odmero komunalnega prispevka. 

 

20. člen 

(izdaja odločbe o odmeri) 

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge. 

 

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritoţba, o kateri odloča ţupan. Rok 

za odločitev o pritoţbi je 30 dni. 

 

21. člen 

(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o 

medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se 

določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo. 

 

(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti 

zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s 

pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih 

strank. S pogodbo se določi predvsem rok zgraditve in priključitve objekta na komunalno opremo. 

 

22. člen 

(plačilo komunalnega prispevka) 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem 

znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena 

pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede 

plačila navedejo na odločbi. 

 

(2) Ţupan lahko odobri obročno odplačevanje komunalnega prispevka v največ petih (5) enakih 

obrokih, za dobo plačevanja največ dveh (2) let od podpisa pogodbe. 

 

(3) Do obročnega odplačevanja so upravičeni zavezanci, katerih odmerjeni komunalni prispevek znaša 

več kot 10.000 EUR. Občina in zavezanec skleneta pogodbo o obročnem odplačevanju komunalnega 

prispevka, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti, ter obvezna predloţitev bančne 

garancije za zavarovanje plačila obrokov. Prvi obrok je zavezanec dolţan plačati pred izdajo 

gradbenega dovoljenja, ostale obroke pa na vsakih sledečih 6 mesecev po enega.  

 

(4) Do obročnega odplačevanje so upravičeni tudi zavezanci, ki priključujejo ţe obstoječe stavbe na 

novozgrajeno komunalno opremo. V tem primeru so upravičeni do obročnega odplačevanja v največ 

dvanajstih (12) enakih obrokih, za dobo plačevanja največ eno (1) leto od podpisa pogodbe. 

 

(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloţi 

zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo 

veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega 

komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o 

vračilu. Zavezanec mora k vlogi priloţiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vloţil vloge 

za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno 

dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more 

pridobiti sam po uradni dolţnosti. 
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23. člen 

(stroški priključevanja) 

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na 

komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe 

priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja. 

 

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

24. člen 

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. 

 

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za 

izobraţevanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo 

(oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. 

 

(3) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je zavezanec za plačilo Občina Ljutomer. Če je 

Občina Ljutomer solastnica obstoječe zgradbe ali soinvestitorka nove zgradbe se komunalni prispevek 

ne plača v enakem deleţu, kot je deleţ občine v skupni površini objekta. 

 

(4) Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje objektov, ki se gradijo na podlagi stavbne 

pravice pod pogojem, da se ti objekti gradijo na zemljiščih v lasti Občine Ljutomer in po poteku 

stavbne pravice preidejo v last Občine Ljutomer. 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

25. člen 

(obravnava ţe prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do 

tedaj veljavnih predpisih samo v kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši. V nasprotnem primeru 

se uporabijo določila tega odloka. 

 

26. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 

2/10 in 5/11). 

 

27. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

 

 

Številka:       mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.   

Datum:                       ŢUPANJA 
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O b r a z l o ţ i t e v : 

 

Občina Ljutomer trenutno uporablja pri odmeri komunalnega prispevka svoj občinski odlok iz leta 

2010 z obnovitvijo v letu 2011. Odlok je ves ta čas solidno sluţil svojemu namenu, vendar pa so 

zakonska določila taka, da je potrebna njegova posodobitev. 

 

Zakonodaja namreč zahteva, da se občinski pravni akt, ki sluţi odmeri komunalnega prispevka – t.j. 

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer – uskladi z 

občinskim prostorskim načrtom (OPN), ko je ta sprejet. Ker je Občina Ljutomer OPN ţe sprejela, je 

potrebno navedeni akt uskladiti. 

 

Poleg tega pa obstajajo tudi vsebinski vzroki za sprejem novega odloka. 

 

V zadnjem času je bilo izvedenih oz. se izvaja več investicij v občinsko komunalno opremo, kar 

spreminja sliko komunalne opremljenosti, ta pa je tudi podlaga za politiko glede komunalnega 

prispevka. Spremenila pa se je tudi gospodarska klima tako v širšem prostoru, kot tudi v lokalnem 

okolju. Nenazadnje tudi sprejeti prostorski akt – OPN – pomembno redefinira prostor za naselitev. 

 

V vmesnem času je prišlo tudi do vzpostavitve ustaljene prakse, izdanih uradnih pojasnil in 

interpretacij zakonodaje s strani Ministrstva in predlogov za izboljšave obstoječega odloka.  

 

Priprava novega odloka je tudi priloţnost, da se spremeni nekatere parametre komunalnega prispevka, 

dopolni občinsko prakso s smernicami in priporočili pristojnega ministrstva in postavi sistem, ki bo 

primeren za lokalno okolje. 

 

Novi odlok redefinira območje, na katerem se pobira komunalni prispevek v skladu z zgrajeno 

infrastrukturo, nekoliko spreminja strukturo cene, podrobneje navaja faktorje dejavnosti in obravnavo 

posebnih primerov ter uvaja še nekaj manjših tehničnih sprememb. 

 

Kot dodatno območje je opredeljeno območje Puchove poslovne cone, kjer veljajo posebna merila za 

odmero komunalnega prispevka. 

 

Navodilo občine je bilo, da naj se izvedejo potrebni tehnični popravki, kot jih zahteva zakonodaja in 

tisti, ki izhajajo iz spremenjenega prostorskega akta, komunalni prispevek pa se na splošno nekoliko 

zniţa za vse zavezance na področju celotne občine, s posebnim poudarkom na gospodarskih 

dejavnostih in Puchovi poslovni coni. 

 

V programu opremljanja večinoma navajamo samo zbirne podatke o vrednosti komunalne opreme, 

površinah objektov v občini in podobnih parametrih. Za temi zbirnimi podatki so narejene podrobne 

analize, katerih obseg pa odločno presega ta dokument in so na voljo pri izdelovalcu dokumenta. 

 

Osnova za odlok o odmeri komunalnega prispevka je po zakonu program opremljanja stavbnih 

zemljišč, ki vsebuje potrebne strokovne osnove za odmero komunalnega prispevka. Program 

opremljanja se sprejema v obliki odloka, običajna praksa pa je, da se glede na povezanost in 

prepletenost sprejema program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka v enem 

odloku. 

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 2/2010) bosta poročevalca pri tej točki dnevnega reda predstavnik izdelovalca TerraGIS 

d.o.o. in  Aleš Vaupotič. 

 

Pripravil:                      

Aleš VAUPOTIČ, višji svetovalec                                  mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.    

                     ŢUPANJA 
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4. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O NAMEMBNOSTI PRESEŢKA PRIHODKOV NAD ODHODKI POSREDNIH 

PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV PO ZAKLJUČNIH RAČUNIH ZA LETO 2014 

 

 OSNOVNE ŠOLE, VRTEC LJUTOMER, GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA 

LJUTOMER 

 

 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 48. 

člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št, 121/1991, 451/1994- odl. US, 8/1996, 18/1998 – odl. US, 

36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 28. a člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05-UPB, 25/08, 

98/09-IUZGK, 36/10-ZIU, 62/10-ZUJPS, 40/11-ZUJPS-A in 40/12-ZUJF), 32. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno 

glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013) in vloge Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja 

Ljutomer štev. 032-1/2015-12 z dne 13. 5. 2015, je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji, 

sprejel 

 

S K L E P  št.  

 

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k sprejetim sklepom Sveta Zavoda OŠ Ivana Cankarja 

Ljutomer glede razporeditve preseţka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu za leto 2014 in 

sicer: 

- preseţek v višini 28.897,59 € se nameni za pokritje preseţka odhodkov nad prihodki za leto 2013, 

 

- na stroškovnem mestu ŠOLA se preseţek v višini 2.308,58 € nameni za nakup parnega čistilca za 

podruţnico Cven in 2.308,57 € za material za učilnico na prostem in računalniško opremo za 

matično šolo, 

 

- na stroškovnem mestu VRTEC se preseţek v višini 784,89 € nameni za nabavo didaktičnih 

materialov in ureditev peskovnika, 

 

- na stroškovnem mestu OŠ CVETKO GOLAR se preseţek v višini 1.253,25 € nameni za nakup 

opreme za ureditev šolskega vrta, 

 

- na stroškovnem mestu TRŢNA DEJAVNOST se preseţek v višini 14,57 € nameni za nakup 

pribora v kuhinji, 

 

- na stroškovnem mestu ŠPORTNA DVORANA se preseţek v višini 54,94 € nameni za sprotno 

vzdrţevanje. 

 

Številka: 014/2015-10 

Datum: 

               mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

Vročiti: 

- Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 28. 

a člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-IUZGK, 36/10-ZIU, 62/10-ZUJPS, 

40/11-ZUJPS-A in 40/12-ZUJF), 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovna šola Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013), 8. ter 

18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) in 

3. sklepom Zapisnika seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja št. 033-2/2015-7 z dne 25. 3. 2015 je 

Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,    sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  št.  

 

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k sprejetim sklepom Sveta Zavoda OŠ Stročja vas glede 

razporeditve preseţka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu za leto 2014 in sicer: 

- na stroškovnem mestu ŠOLA v višini 7.558,50 € se preseţek nameni za pokrivanje preseţka 

odhodkov nad prihodki leta 2013, 

 
- na stroškovnem mestu VRTEC v višini 20,11 € se preseţek nameni za nabavo nove opreme. 

 

 

 

Številka: 014/2015-10 

Datum: 

 
 
               mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Osnovni šoli Stročja vas, Stročja vas 101, Ljutomer, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 48. 

člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št, 121/1991, 451/1994- odl. US, 8/1996, 18/1998 – odl. US, 

36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 28. a člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05-UPB, 25/08, 

98/09-IUZGK, 36/10-ZIU, 62/10-ZUJPS, 40/11-ZUJPS-A in 40/12-ZUJF), 26. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja (Uradno glasilo 

Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013), 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno 

glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) in vloge Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja št. 

900-1/2015-6 z dne 15. 5. 2015 je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,                           

sprejel 

 

 

S K L E P  št.  

 

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k sprejetim sklepom Sveta Zavoda OŠ Mala Nedelja 

glede razporeditve preseţka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu za leto 2014 in sicer: 

- na stroškovnem mestu ŠOLA se preseţek v višini 5.062,95 € nameni za nabavo opreme, 

- na stroškovnem mestu VRTEC se preseţek v višini 3.719,76 € nameni za nabavo opreme (dva 

hladilnika in lupilec krompirja). 

 

 

Številka: 014/2015-10 

Datum: 

 
               mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

 

 

Vročiti: 

- Osnovni šoli Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, Mala Nedelja, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 28. 

a člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-IUZGK, 36/10-ZIU, 62/10-ZUJPS, 

40/11-ZUJPS-A in 40/12-ZUJF), 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 

zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 

5/2013), 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 

7/2011 in 2/2013) in Sklepov Sveta zavoda OŠ Janka Ribiča Cezanjevci št. 6002/33-2015 z dne 12. 3. 

2015 je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,           sprejel  

 

 

 

 

S K L E P  št.  

 

 

 

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k sprejetim sklepom Sveta Zavoda OŠ Janka 

Ribiča Cezanjevci glede razporeditve preseţka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu 

za leto 2014 in sicer: 

- na stroškovnem mestu ŠOLA v višini 688,64 € se preseţek nameni za nabavo osnovnih 

sredstev, 

- na stroškovnem mestu VRTEC v višini 386,93 € se preseţek nameni za nabavo osnovnih 

sredstev. 

 

 

 

 

 

Številka: 014/2015-10 

Datum: 

 
               mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, Ljutomer, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Občinski svet Občine Ljutomer je na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 

30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 48. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št, 121/1991, 451/1994- odl. 

US, 8/1996, 18/1998 – odl. US, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 28. a člena Zakona o vrtcih (Ur. l. 

RS št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-IUZGK, 36/10-ZIU, 62/10-ZUJPS, 40/11-ZUJPS-A in 40/12-ZUJF), 

25. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo 

Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013), 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno 

glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) in Vloge Sveta Vrtca Ljutomer štev. 72-2015 z 

dne 15. 5. 2015, na 5. redni seji   sprejel  

 

 

 

S K L E P  št.  

 

 

 

 

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k sprejetemu sklepu Sveta Zavoda Vrtec Ljutomer 

glede razporeditve preseţka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu za leto 2014, da se 

preseţek v višini 521,46 € nameni za nakup IKT opreme. 

 

 

 

Številka: 014/2015-10 

Datum: 

 

 

               mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Vrtcu Ljutomer, Fulneška ulica 5, Ljutomer, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Občinski svet Občine Ljutomer je na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 

23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 48. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št, 121/1991, 

451/1994- odl. US, 8/1996, 18/1998 – odl. US, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 30. člena 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca 

Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010) in 8. ter 18. člena Statuta Občine 

Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) in Izvlečka 

zapisnika Sveta zavoda št. 075/2015 z dne 20. 4. 2015, je na 5. redni seji,                        

sprejel naslednji 

 

 

 

S K L E P  št.  

 

 

Občina Ljutomer daje soglasje k sprejetemu sklepu Sveta Zavoda Glasbena šola Slavka 

Osterca Ljutomer glede razporeditve preseţka prihodkov nad odhodki po poslovnem 

poročilu za leto 2014 tako, da se preseţek v višini 572,75 € nameni za nabavo 

opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

 

Številka: 014/2015-10 

Datum: 

 

 

 

               mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer,  

Prešernova ulica 8, Ljutomer, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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 ŠIM LJUTOMER 

 

 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Občinski svet Občine Ljutomer je na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 

30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 48. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št, 121/1991, 451/1994- odl. 

US, 8/1996, 18/1998 – odl. US, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 25. člena Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda za šport, izobraţevanje odraslih in mladino Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 5/04, 8/04 in 13/09), 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 11/09, 7/11 in 2/13) in Sklepa Sveta zavoda s 3. seje z dne 26. 2. 2015, na 5. redni seji,                     

sprejel  

 

 

 

 

S K L E P  št.  

 

 

Preseţek prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Javni zavod za šport, izobraţevanje odraslih 

in mladino Ljutomer po zaključnem računu za leto 2014 v višini 1.062,10 EUR se nameni za 

opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda v letu 2015. 

  

 

Številka: 014/2015-10 

Datum:    

 

 

 

 

        

       mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

                ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

-    Javnemu zavodu za šport, izobraţevanje odraslih  

      in mladino Ljutomer, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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 ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 

 

 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE), 48. 

člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št, 121/1991, 451/1994- odl. US, 8/1996, 18/1998 – odl. US, 

36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 21. in 27. člena Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega 

zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Ur. l. RS št. 89/2007, 107/2009  in Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 4/2012) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 

7/11 in 2/13) in predlogom direktorja, podanem v 10. točki Poslovnega poročila za leto 2014, je 

Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,                  sprejel 

 

 

 

S K L E P  št.  _____ 

 

 

 

Občina Ljutomer daje soglasje k predlogu direktorja Zdravstvenega doma Ljutomer, da  

preseţek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu zavoda za leto 2014 v višini 335.165 

EUR ostane nerazporejen, oz. se ob razporeditvi  uporabi za izvajanje in razvoj dejavnosti. 

 

 

 

 

Številka: 014/2015-10 

Datum:   

 

 

 

        

       mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

-    Zdravstvenemu domu Ljutomer,  

      Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer. 

 

V vednost: 

- Občini Kriţevci, 

- Občini Verţej,  

- Občini Razkriţje, 

- Oddelku za finance in druţbene dejavnosti. 
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 SPLOŠNA KNJIŢNICA LJUTOMER 

 

 

OBČINA LJUTOMER       

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-

ZUE), 48. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 

18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), Sporazuma o premoţenjsko delitveni 

bilanci (Ur. l. RS, št. 57/00), 18. člena statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 

11/2009 in 7/2012), 20. in 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjiţnica Ljutomer 

(Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2004, 5/2007 in 3/2012) in sklepa Sveta zavoda Splošna 

knjiţnica Ljutomer št. 66/2015 z dne 23.3.2015, je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,                               

sprejel  

 

 

S K L E P št.:  
 

 

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k sprejetemu sklepu  Sveta zavoda Splošna 

knjiţnica Ljutomer glede razporeditve preseţka prihodkov nad odhodki po Poslovnem poročilu 

Javnega zavoda za leto 2014 in sicer: 

 

1. Ugotovljeni preseţek prihodkov nad odhodki v OE Knjiţnica v višini 285,87 EUR se 

nameni za pokritje stroškov vzdrţevalnih del v tej enoti v letu 2015. 

 

2. Preseţek odhodkov nad prihodki v OE Muzej v višini 236,89 EUR se pokrije iz sredstev, 

namenjenih za delovanje te enote v letu 2015. 

 

3. Preseţek prihodkov nad odhodki v OE Galerija v višini 48,32 EUR se nameni za pokritje 

stroškov vzdrţevalnih del v tej enoti v letu 2015. 

 

4. Preseţek prihodkov nad odhodki v OE Kino v višini 403,00 EUR se nameni za pokritje 

stroškov vzdrţevalnih del v tej enoti v letu 2015. 

 

 

 

Številka: 610/2015-10- 

Datum:    

 

 

 

           Mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

       ŢUPANJA 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Splošni knjiţnici Ljutomer, Glavni trg 2, 9240 Ljutomer 

- Občinam Kriţevci, Verţej in Razkriţje 

- Renati Zrinski, višji svetovalki 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
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O b r a z l o ţ i t e v : 

1. UVOD 

 

Vsi javni zavodi na področju druţbenih dejavnosti so zaključil poslovno leto 2014 s pozitivnim 

poslovnim rezultatom. Poslovna poročila obravnavajo sveti zavodov, ki jih tudi potrdijo. 

V skladu z veljavno zakonodajo in ustanovitvenimi akti ima občina (so)ustanoviteljica pristojnost, da 

odloči ali poda soglasje k razporejanju preseţka prihodkov nad odhodki po zaključnih računih. 

Javni zavodi so predloţili poslovna poročila in sklepe svetov zavodov, iz katerih izhaja namen porabe 

preseţkov prihodkov nad odhodki po zaključnih računih za leto 2014. 

 

 

2. PRAVNA PODLAGE O ODLOČANJU O POSLOVNEM REZULTATU JAVNIH 

ZAVODOV 

 

 48. člen Zakona o zavodih - Preseţek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za 

opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 

 19. člen Zakona o računovodstvu: Preseţek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo 

ustanovitelja pravne osebe. Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja 

pravne osebe. 

 28. a člen Zakona o vrtcih: O razporeditvi preseţka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju 

preseţka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina 

ustanoviteljica. 

 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Mala 

Nedelja (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013) - O razporeditvi preseţka 

prihodkov nad odhodki, oziroma pokritju preseţka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu 

zavoda odloči na predlog sveta zavoda, ustanoviteljica. 

 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Janka 

Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013) - O 

razporeditvi preseţka prihodkov nad odhodki, oziroma pokritju preseţka odhodkov nad prihodki 

po zaključnem računu zavoda odloči na predlog sveta zavoda, ustanoviteljica. 

 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola 

Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013) - O razporeditvi 

preseţka prihodkov nad odhodki, oziroma pokritju preseţka odhodkov nad prihodki po 

zaključnem računu zavoda odloči na predlog sveta zavoda, ustanoviteljica. 

 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo 

Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013) - O razporeditvi preseţka prihodkov nad odhodki, 

oziroma pokritju preseţka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu zavoda odloči na predlog 

sveta zavoda, ustanoviteljica. 

 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno 

glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010, 4/2012 in 5/2013) – O razporeditvi preseţka prihodkov nad 

odhodki, oziroma pokritju preseţka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu zavoda odloči 

na predlog sveta zavoda, ustanoviteljica. 

 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Glasbena šola 

Slavka Osterca Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010) - O razporeditvi preseţka 

prihodkov nad odhodki, oziroma pokritju preseţka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu 

zavoda odloči na predlog sveta zavoda, ustanoviteljica. 

 21. člen Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Ur. 

l. RS št. 89/2007, 107/2009  in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2012):  O načinu 

razpolaganja s preseţkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v 

soglasju z ustanoviteljem. 

 25. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, izobraţevanje odraslih in mladino 

Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 5/04, 8/04 in 13/09) – O načinu razpolaganja s 
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preseţkom prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne sluţbe odloča ustanoviteljica na 

predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda. 

 26. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Splošna knjiţnica Ljutomer (Uradno glasilo 

Občine Ljutomer št. 5/2004, 5/2007 in 3/2011) – O načinu razpolaganja s preseţkom prihodkov 

nad odhodki iz naslova izvajanja javne sluţbe odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po 

predhodnem soglasju sveta zavoda. 

 

 

3. PREGLED POSLOVNIH REZULTATOV PO ZAVODIH 

 

Vsi javni zavodi so poslovno leto 2014 zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom. Iz spodnje tabele 

so razvidni preseţki prihodkov nad odhodki. 

  

POSLOVNI 

REZULTAT 

OŠ IC LJUTOMER   

matična šola in šola Cven 30.456,66 € 

Vrtec Cven 784,89 € 

OŠ Cvetko Golar 4.606,87 € 

športna dvorana 54,94 € 

trţna dejavnost 14,57 € 

OŠ STROČJA VAS   

šola 7.558,50 € 

vrtec    20,11 € 

OŠ MALA NEDELJA   

šola 5.062,95 € 

vrtec 3.719,76 € 

OŠ CEZANJEVCI   

šola 688,64 € 

vrtec    386,93 € 

VRTEC LJUTOMER 521,46 € 

GŠ S. O. LJUTOMER 572,75 € 

ŠIM LJUTOMER 1.062,10 € 

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 335.165,00 € 

SPLOŠNA KNJIŢNICA LJUTOMER 500,30 € 

 

Vpogled v poslovna poročila zavodov je mogoče opraviti v Oddelku za finance in druţbene dejavnosti 

v pisarni 211, za poslovno poročilo Splošne knjiţnice Ljutomer pa v Oddelku za premoţenjsko pravne 

in splošne zadeve, v pisarni 116. 

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 2/2010) bo poročevalec pri tej točki dnevnega reda Tomislav Zrinski. 

 

Občinskem svetu Občine Ljutomer se predlaga, da sklepe o namembnosti preseţka prihodkov nad 

odhodki  javnih zavodov sprejme. 

 

Pripravili: 

 Karmen LAH, Renata ZRINSKI,       mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

     VIŠJI SVETOVALKI      ŢUPANJA 
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5. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O OBSEGU IN ORGANIZACIJI PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI LJUTOMER 

ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 
 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 
 

Na podlagi 108. in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS 

št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5, 36/2008, 58/2009, 64/2009-popr., 65/2009-

popr in 20/2011), 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 

11/2009, 7/2011 in 2/2013) in podatkov vrtcev o vpisu za šolsko leto 2015/2016, je Občinski svet 

Občine Ljutomer na 5. redni seji,                      sprejel  
 

S  K  L  E  P   št.  
 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Obseg in organizacijo dela za predšolsko vzgojo v 

vrtcih v občini Ljutomer za šolsko leto 2015/2016, ki je sestavni del tega sklepa (priloga: 

tabela št. 1). 

2. Oddelki se lahko med šolskim letom spremenijo po vsebini (homogeni, heterogeni, 

kombinirani) v primeru dodatnih vpisov otrok, ki spremenijo strukturo oddelka, s soglasjem 

ţupanje. O dodatnih oddelkih odloča Občinski svet Občine Ljutomer. 

3. Zgornja meja oblikovanja oddelkov se lahko poveča za 2 otroka, kjer otrok ni mogoče 

razporediti v obstoječe oddelke in bi bilo potrebno otroke odklanjati oz. oblikovati dodatni 

oddelek. 

4. Zavodi si morajo pred razpisom delovnih mest pridobiti soglasje ţupanje. 

5. Ţupanjo Občine Ljutomer se pooblasti za izdajo soglasja k sistemizaciji in kadrovski zasedbi 

delovnih mest, ki jo predloţijo ravnatelji do 30. 9. 2015 (priloga: tabela št. 2). 

6. Za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami z odločbami o usmeritvi 

pokrije Občina Ljutomer mesečno dejansko število opravljenih ur, ki pa ne more biti višje od 

obsega ur po odločbi o usmeritvi. Ura dodatne strokovne pomoči se obračuna v višini 19 €. 

7. V šolskem letu 2015/2016 se odobrijo  naslednje nadstandardne zaposlitve OŠ Janka Ribiča 

Cezanjevci za vrtec na Stari Cesti: 

 0,50 pomočnice vzgojiteljice in 

 0,25 tehničnega delavca. 

Šola mesečno izstavi račun za stroške nadstandardne zaposlitve po dejanskih     stroških. 

8. Staršem, ki jim Občina Ljutomer sofinancira program vrtca, se obračunava subvencija, kot 

izhaja iz odločbe pristojnega centra za socialno delo, za obdobje od vključitve otroka v vrtec 

do začetka veljavnosti te odločbe, pod pogojem, da so starši v mesecu vključitve otroka podali 

vlogo na pristojni center za socialno delo.  

9. Vse točke, razen točke 7, veljajo za šolsko leto 2015/2016. Nadstandard iz točke 7 se odobri 

za obdobje od 1. 9. 2015 do začetka obratovanja novega vrtca v Cezanjevcih.  
 

Številka: 602/2015-10 

Datum:    

       mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

              ŢUPANJA 

Vročiti: 

- Vrtcu Ljutomer, Fulneška ulica 5, Ljutomer, 

- Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer, 

- Osnovni šoli Stročja vas, Stročja vas 101, Ljutomer, 

- Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, Ljutomer, 

- Osnovni šoli Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, Mala Nedelja, 

- Angelci  Lukman, višji svetovalki, 

- Karmen Lah, višji svetovalki. 
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O b r a z l o ţ i t e v : 

 

1. SPLOŠNO  

Zakonska pravica staršev je, da lahko vključijo otroka v skladu s svojimi in otrokovimi potrebami in 

ţeljami, v kateri koli vrtec, obveznost občine stalnega prebivališča otroka pa je plačilo razlike med 

ceno programa in plačilom staršev. 

 

V vrtcih v občini Ljutomer je  v šolskem letu 2014/2015 oblikovanih 30 oddelkov, od tega 13  

oddelkov v Vrtcu Ljutomer in 17 oddelkov vrtca pri osnovnih šolah.  

Za  šolsko leto 2014/2015 so starši napovedali vpis 449 otrok v vrtce v občini Ljutomer. V mesecu 

marcu 2015 je bilo vključenih 429 otrok, kar je 20 otrok manj od napovedanega vpisa. 

 

Število vpisanih otrok vsako leto presega število dejansko vključenih otrok, kar je posledica drugačnih 

odločitev staršev, podaljšanj porodniških dopustov, izgube zaposlitve staršev in drugih dejavnikov. 

 

Za naslednje šolsko leto 2015/2016 je po vpisu, ki so ga vrtci izvedli v aprilu 2015, vpisanih 423 

otrok. V nekaterih oddelkih je uporabljen tudi v celoti ali delno fleksibilni normativ, kar nekaj 

oddelkov pa je oblikovanih komaj nad spodnjo mejo oblikovanja oddelka. Takšno stanje je odraz 

upoštevanja izvajanja oddelkov na različnih lokacijah in upoštevanja določb starostne strukture v 

oddelkih. 

Število otrok se je bistveno zmanjšalo na dislocirani enoti Vrtca Ljutomer v Gresovščaku, kjer je 

evidentiran vpis 7 otrok. 

V novem šolskem letu bo v vrtce v občini Ljutomer predvidoma vključenih 32 otrok iz drugih občin. 

 

2. NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV 

2.1. Spodnja in zgornja meja oblikovanja oddelkov 

V tabeli št. 1 so v prvem stolpcu poleg starostnih skupin navedbe o zgornji in spodnji meji oblikovanja 

oddelka. Fleksibilni normativ za povečanje oddelka je največ 2 otroka. 

V tabeli št. 1 so zapisani podatki o številu oddelkov in številu vpisanih otrok ter zakonsko določeno 

najvišje število otrok, ki se lahko vključi v predlagano število oddelkov. Z uporabo fleksibilnega 

normativa se lahko v vsak oddelek vključita še 2 otroka. 

 

2.2. Igralna površina 

Na otroka se zagotovi praviloma 4 m
2
, vendar ne manj kot 3 m

2
 notranje igralne površine. V notranjo 

igralno površino se šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca (igralnice, 

dodatni prostor za dejavnost otrok in osrednji prostor), ne pa tudi tla, ki so zasedena z vgradnimi, s 

teţkimi omarami in garderobni prostor. 

V prehodnem obdobju do 1. 9. 2017 lahko občina sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, da 

se v vrtce sprejme več otrok. Za otroke od enega do dveh let starosti je potrebno zagotoviti notranjo 

igralno površino, ki ni manjša od  3 m
2
, za otroke starosti od dveh do treh let ne manj kot 2,6 m

2
 in za 

otroke drugega starostnega obdobja ne manj kot 1,75 m
2
 notranje igralne površine po otroku.  

Za soglasje bomo morali zaprositi ministrstvo tudi za šolsko leto 2015/2016. 

 

Ob vključitvi vseh vpisanih otrok ne bo zagotovljena minimalna površina na otroka v dveh oddelkih v 

Vrtcu Mala Nedelja, kjer se iz leta v leto soočajo s pomanjkanjem prostora. Za program vrtca sta ţe 

namenjeni učilnica BIO-KEM in tej učilnici pripadajoči kabinet. En oddelek vrtca ţe nekaj let gostuje 

v sosednjem poslovnem objektu. Število vpisanih otrok v tem vrtcu ne upada in oblikovanje oddelkov 

predstavlja poseben problem. Otroke bi bilo mogoče lepo razporediti v oddelke glede na številčne in 

starostne določbe, vendar je velika omejitev prostor in minimalna igralna površina.  

Da se otrok ne bi odklanjalo, se predlaga oblikovanje oddelkov, kot izhaja iz sklepa. 

 

3. ZAPOSLITVE 

Po Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 

75/2005, 82/2005, 76/08, 77/09, 79/09-poprav., 102/09, 105/10 in 27/14) je v tabeli 2 prikazan izračun 
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deleţa delovnih mest. Stroški zaposlitev, ki so razvidne iz tabele, razen nadstandardnih zaposlitev, se 

pokrivajo iz cene programov.  

 

A. STROKOVNI DELAVCI 

 ravnateljica Vrtca Ljutomer, 

 pomočnik ravnatelja - pedagoško vodenje: 0,05 delovnega mesta na oddelek, 

 na oddelek 1 vzgojiteljica in 1 pomočnica vzgojiteljice, 

 svetovalni delavec: na 30 oddelkov eno delovno mesto, 

 organizator prehrane: na 60 oddelkov eno delovno mesto, 

 organizator zdravstveno-higienskega reţima: na 60 oddelkov eno delovno mesto. 

 

B. NORMATIV ZA DRUGE STROKOVNO TEHNIČNE KADRE: 

 Kuharica in perica: na 50 otrok 1 delovno mesto, 

 Administrativno-računovodski delavci: 0,13 delovnega mesta na oddelek, 

 Drugi tehnični delavci: vzdrţevalec, kurjač, šofer: 0,06 delovnega mesta na oddelek, 

 Za čiščenje 600 m
2
 notranje talne površine: 1 delovno mesto. 

 

C. NADSTANDARDNE ZAPOSLITVE 

 

Stroške nadstandardnih zaposlitev pokriva ustanovitelj. 

 

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci predlaga naslednje nadstandardne zaposlitve: 

- 0,5 pomočnice vzgojiteljice za zagotavljanje sočasnosti v oddelku na Stari Cesti in 

- 0,25 tehničnega delavca zaradi dostave hrane iz šole iz Cezanjevcev. 

 

Vrtec Ljutomer je podal predlog za naslednje nadstandardne zaposlitve: 

- 0,5 tehničnega delavca za vrtec Gresovščak za zagotavljanje obratovalnega časa in 

- 0,2 pomočnice vzgojiteljice za zagotavljanje podaljšanega delovnega časa do 17. ure in 0,20 

delovnega mesta računalničarja zaradi povečanih zahtev po pridobitvi e-kompetenc zaposlenih in 

otrok. 

 

4. O OBLIKOVANJU ODDELKOV ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

Iz podatkov, ki smo jih prejeli od vrtcev izhaja, da nameravajo starši vključiti v naslednjem šolskem 

letu nekaj manj otrok v vrtce, kot v tem šolskem letu. Zmanjšanje je največje v Vrtcu Gresovščak in 

Stara Cesta.  

 

Vrtec Ljutomer predlaga, da bi se v naslednjem šolskem letu oblikovalo nespremenjeno število 

oddelkov, tudi oddelek v Gresovščaku.  

V Vrtec Gresovščak so starši na spomladanskem vpisu vpisali le 7 otrok (štiri tri- in tri petletnike). 

Ugotavlja se, da niso izpolnjeni pogoji za oblikovanje oddelka, saj ni doseţena spodnja meja 

oblikovanja oddelka. Za kombinirani oddelek bi morali vpisati vsaj 10 otrok.  

Ker se na lokaciji, kjer je oblikovan le en oddelek, ne more oblikovati oddelek le z vzgojiteljico, ob 

tem, da je za zagotavljanje obratovalnega časa v trajanju 9 ur ali več, potrebno dodatno zagotoviti še 

0,5 delovnega mesta tehničnega delavca kot nadstandardno zaposlitev, se ugotavlja, da v šolskem letu 

2015/2016 ni smiselno in ne ekonomsko upravičeno oblikovati oddelka v Gresovščaku.  Občina 

Ljutomer bi morala vrtcu mesečno po otroku zagotavljati sredstva v višini več kot 800 €, medtem, ko 

se povprečno po otroku iz proračuna mesečno namenja od 250 do 340 €, kar je odvisno od cene 

programa.  

K tej odločitvi je potrebno dodati, da je v centralnem vrtcu v Ljutomer dovolj prostih mest, da starši 

otroke vključijo v vrtec v starosti njihovih otrok primerno skupino. 

Strokovna sluţba predlaga, da se objekt v Gresovščaku še naprej uporablja za občasno izvajanje 

programa Vrtca Ljutomer in izvedbo določenih ţe izvajanih ali novih projektov.  

V kolikor se bo tudi v bodoče zaznalo, da ne bo dovolj otrok za oblikovanje oddelka v Gresovščaku, 

bo potrebno objektu dati novo vsebino. 
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Zmanjšanje vpisanih otrok je evidentirano tudi na Stari Cesti, zato je predlagano, da se na Stari Cesti 

oblikuje en kombinirani oddelek.  

Vpisanih  je 11 otrok. Trije oddelki v Cezanjevcih bodo v naslednjem šolskem letu polni. Iz tega 

razloga je smiselno, da se odobri oblikovanje kombiniranega oddelka na Stari Cesti, ki bo lahko 

obratoval z odobritvijo nadstandardnih zaposlitev.  

Ker se v Cezanjevcih gradi novi vrtec, se predlaga, da vrtec na Stari Cesti obratuje do odprtja novega 

vrtca v Cezanjevcih. Ko bo začel obratovati novi vrtec, bo oddelek na Stari Cesti ukinjen, otroci pa 

vključeni v oddelek v Cezanjevcih. 

 

V ostalih vrtcih se predlaga nespremenjeno število oddelkov, kar pomeni, da se predlaga, da se v 

Vrtcu Ljutomer oblikuje dvanajst oddelkov, v Vrtcu Cven dva, v Vrtcu Mala Nedelja in Stročja vas po 

pet, v Vrtcu Cezanjevci trije in v Vrtcu Stara Cesta eden. 
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Tabela št. 1: Število oddelkov, število vpisanih otrok za šolsko leto 2015/2016 in podatki o številu razpoložljivih mest v vrtcih 

vrtci LJUTOMER STROČJA VAS CVEN MALA NEDELJA 

CEZANJEVCI 

SKUPAJ Stara Cesta Cezanjevci 

oddelki, normativi oddelki otroci oddelki otroci oddelki otroci oddelki otroci oddelki otroci oddelki otroci oddelki otroci 

HOMOGENI 

ODDELKI                             

I. starostna skupina                             

9-12 otrok 4 50 1 11     2 21         7 82 

II. Starostna skupina                             

3-4 leta 12-17 otrok 2 33 1 13     1 13         4 59 

4-6 let 17-22 otrok 5 96 1 18                 6 114 

HETEROGENI 

ODDELKI                             

I. starostna skupina                             

7-10 otrok     1 12 1 10         1 12 3 34 

II. Starostna skupina                             

14-19 otrok     1 16     2 36     1 20 4 72 

KOMBINIRANI 

ODDELEK                             

10-17 otrok 1 15     1 17     1** 11 1 19 4 62 

SKUPAJ MEST V 

VRTCIH* 
12 209 5 80 2 27 5 79 1 17 3 46 28 458 

VPISANO ŠTEVILO 

OTROK za šolsko leto 

2015/2016 

12 194 5 70 2 27 5 70 1 11 3 51 28 423 

Opombi:   * Zgornja meja se lahko poveča še za 2 otroka po oddelku. 

               ** Oddelek obratuje do začetka obratovanja novega vrtca v Cezanjevcih. 
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Tabela št. 2: Prikaz kadrovskega normativa za šolsko leto 2015/2016 

 

  vzgojitelj 

pomočnik 

vzgojitelja 

org. 

prehr. org.zdr.hig. 

kuhar, 

pomočnik 

kuharja, 

perica 

admin. 

Račun. 

Delavec hišnik čistilec 

svetovalni 

delavec 

ped.vodja, 

ravnatelj SKUPAJ 

LJUTOMER 12,1 12,15 0,2 0,2 3,88 1,56 0,72 1,97 0,35 1 34,13 

STR. VAS 5,1 5,05 0,08 0,08 1,4 0,65 0,3 1 0,17 0,25 14,08 

M. NEDELJA 5 5 0,08 0,08 1,4 0,65 0,3 0,38 0,17 0,25 13,31 

CEZANJEVCI 4,05 4,5 0,07 0,07 1,24 0,52 0,49 0,65 0,13 0,2 11,92 

CVEN 2,1 2 0,03 0,03 0,54 0,26 0,12 0,6 0,07 0,1 5,85 

SKUPAJ 28,35 28,7 0,46 0,46 8,46 3,64 1,93 4,6 0,89 1,8 79,29 

Opomba: 
*
 v deleţu zaposlitve je vključena tudi nadstandardna zaposlitev 

 

Normativ za vsa delovna mesta razen kuharice in čistilca je vezan na število oddelkov. Deleţ kuharice je vezan na število otrok, deleţ čistilca je 

vezan na velikost površine za čiščenje. 
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Tabela št. 3: Prikaz števila vključitev otrok v vrtce po časovnih obdobjih 

 

Vrtec 
Od 1.9. do 

30.09.2015 

Od 1.10. do 

31.12.2015 

Od 1.1. do 

31.3.2016 

Od 1.4.2016 

dalje 

SKUPAJ 

LJUTOMER 188 5 1 / 194 

STR. VAS 65 2 3 / 70 

M. NEDELJA 70 / / / 70 

CEZANJEVCI 56 / 6 / 62 

CVEN 27 / / / 27 

SKUPAJ 406 7 10 / 423 

 

V septembru 2015 bo v vrtcih v občini Ljutomer 406 otrok, 17 se jih bo vključilo predvidoma od 1. 

10. 2015 dalje. 

  

 

Tabela št. 4: Prikaz števila otrok, oddelkov in zaposlenih od 1. 9. 2009 dalje 

šolsko leto ŠTEVILO 

OTROK 

ŠTEVILO 

ODDELKOV 

ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 

2009/2010 478 30 80,76 

2010/2011 497 30 83,29 

2011/2012 530 32 89,87 

2012/2013 507 31 88,89 

2013/2014 485 30 86,27 

2014/2015 449 30 82,42 

2015/2016 423 28 79,29 

 

Iz tabele št. 4 je razvidno, kako se je v obdobju od leta 2008 do 2015 gibalo število vpisanih otrok, 

število oddelkov in število zaposlenih. 

 

 

4. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Otroci s posebnimi potrebami so v skladu z odločbo o usmerjanju integrirani v redne oddelke ali 

usmerjeni v razvojni oddelek. V razvojni oddelek so lahko vključeni najmanj trije otroci in največ šest 

otrok s posebnimi potrebami.  

V občini Ljutomer ţe dolgo nismo oblikovali razvojnega oddelka, ker niso bili izpolnjeni pogoji za 

oblikovanje oddelka. 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke, se zagotovi, v skladu z odločbo o 

usmerjanju, dodatna strokovna pomoč. 

 

Tabela št. 5: Ocena stroškov dodatne pomoči otrokom s posebnimi potrebami za obdobje 1 leta 

Strošek Specialni pedagog 

Plača, prispevek, premija dod. pok. zavarov. 
 

18.986,64 € 

Regres  484,40 € 

Potni stroški 1.073,52 € 

Prehrana 856,80 € 

SKUPAJ 21.401,36 € 

 

 

 

Ocenjeni mesečni povprečni strošek dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami znaša 

1.783,42 €. Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč opravi v okviru polne delovne obveznosti 

tedensko 22 ur dela z otroki. Izhajajoč iz normativa znaša ena ura dodatne strokovne pomoči 19 €. Ker 
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starši plačajo ceno, kot bi jo za enako stare otroke brez posebnih potreb, mora sredstva za pokritje 

stroškov dodatne strokovne pomoči zagotoviti vrtcu občina. 

Vrtec lahko uveljavlja pravico do dodatnih sredstev za otroke z odločbami o usmeritvi. 

V šolskem letu 2015/2016 bo predvidoma dodatno strokovno pomoč potrebovalo osem otrok v Vrtcu 

Ljutomer in po en otrok v Vrtcu Mala Nedelja in na Cvenu.  

 

 

5. POSEBNE UGODNOSTI ZA STARŠE V IZJEMNIH PRIMERIH 

Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se je začel uporabljati s 1. 

1. 2012, so postopki določanja plačila za vrtec preneseni iz občin na centre za socialno delo (CSD). V 

tem zakonu je določeno, da pravica do zniţanega plačila vrtca staršem pripada od prvega dne 

naslednjega meseca po vloţitvi vloge (prvi odstavek 32. člena ZUPJS). 

Ministrstvo je občinam predlagalo, da z občinskim aktom določijo subvencijo staršem za obdobje od 

vključitve otroka do začetka veljavnosti odločbe CSD, v kolikor so pravočasno oddali vlogo na CSD. 

Gre za ukrep, ki staršem ob nenadni vključitvi otroka  v vrtec omogoči subvencijo v enaki višini, kot 

jim je določena z odločbo CSD za nadaljnje obdobje.  

Z občinskim aktom se to področje ureja začasno, saj je predvideno, da se bo ta vsebina uredila ob 

spremembah in dopolnitvah ZUPJS.  

Ta določba se letno uporabi le v redkih primerih, ko sta izpolnjena oba pogoja- nenadna vključitev 

otroka in podana vloga na CSD. 

 

 

6. UGOTOVITVE STROKOVNE SLUŢBE 

Pri oblikovanju predloga smo upoštevali naslednje: 

1. Pripravljen predlog temelji na podatkih o vpisanih otrocih v vrtce za naslednje šolsko leto in 

predlogu oblikovanja oddelkov, ki so ga pripravili javni zavodi, oziroma so bili z javnimi 

zavodi usklajeni. Upoštevan je  racionalni vidik organizacije oddelkov, zakonska meja 

oblikovanja oddelkov s fleksibilnim normativom povečanja oddelkov za 2 otroka. 

2. V oddelkih prvega starostnega obdobja je potrebno zagotoviti sočasno prisotnost vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljice v obsegu 6 ur, v drugi starostni skupini 4 ure in v kombiniranih 

oddelkih, če so vključeni štirje ali več otrok prvega starostnega obdobja, 5 ur. 

3. V skladu z določilom 41. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. 100/2005-uradno prečiščeno besedilo 

/ZVrt-UPB2/, 25/08 in 36/10) vzgojiteljevo delo z otroki na teden ne sme presegati 30 ur in 

delo pomočnika vzgojitelja 35 ur tedensko. 

4. Na zagotavljanje sočasne prisotnosti vpliva tudi zakonsko določeno zmanjšanje  vzgojnega 

dela za 2 uri za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki doseţejo starost 50 let in imajo 30 

let delovne dobe (62. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraţevanja). To 

pravico bo imelo v Vrtcu Ljutomer v naslednjem šolskem letu 5 delavk, v Vrtcu Stročja vas 3 

delavke, v Vrtcu Cven 2 delavki in v Vrtcu Cezanjevci 1 delavka. Skupaj pomeni izpad dela v 

obsegu 55 % delovnega mesta. Zaradi navedenega se Vrtcu Ljutomer dodatno zagotovi 0,10 

vzgojiteljice in 0,15 pomočnice vzgojiteljice, Vrtcu Stročja vas 0,10 vzgojiteljice in 0,05 

pomočnice vzgojiteljice, Vrtcu Cven 0,10 vzgojiteljice in Vrtcu Cezanjevci  po 0,05 

vzgojiteljice. 

5. V tabeli št. 2 je prikazano največje moţno število otrok, ki jih je mogoče vključiti v 

predlagano število oddelkov vrtca. Prikazano je tudi število otrok, ki so jih starši vpisali v 

aprilu za naslednje šolsko leto. Po večletnih ugotovitvah se lahko sklepa, da se vsi otroci ne 

bodo vključili in da se lahko nekaj otrok med letom tudi izpiše.  

6. Ob predlaganem številu oddelkov je mogoče vključiti še 35 otrok različnih starosti do 

zakonsko določenega normativa in dodatno je mogoče še uporabiti fleksibilni normativ v 

oddelkih, kjer še ni uporabljen. 

7. Ob vključitvi vpisanih otrok in potrditvi predloga OŠ Mala Nedelja o oblikovanju petih 

oddelkov se prekoračuje predpisana minimalna notranja igralna površina v dveh oddelkih. 

8. Za nadstandardne zaposlitve, ki niso element cene programov vrtca, je potrebno, tako kot 

doslej, zagotoviti sredstva v proračunu Občine Ljutomer. OŠ Janka Ribiča  Cezanjevci se 
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zagotovi ustrezen deleţ sredstev za plače, prispevke, premijo pokojninskega zavarovanja, 

prevoz na delo in regres za prehrano za nadstandardne zaposlitve za vrtec na Stari Cesti. 

9. Predloga Vrtca Ljutomer za zagotovitev 0,2 pomočnice vzgojiteljice za zagotavljanje 

podaljšanega delovnega časa do 17. ure in 0,2 delovnega mesta računalničarja zaradi 

pridobitve e-kompetenc nista upoštevana. Podaljšani delovni čas se lahko zagotavlja zaradi 

zdruţevanja oddelkov pred osmo uro in proti koncu obratovalnega časa. Moţnosti za 

zaposlitev računalničarjev v vrtcih ne vidimo, saj bi prej kot ta strokovni kader bile v vrtcih 

potrebe po zaposlitvi logopeda. Finančnih sredstev v tem obsegu v proračunu za 

nadstandardne zaposlitve nismo planirali. 

10. Tudi za naslednje šolsko leto se predlaga določba, ki bo vrtcem podlaga, da bodo lahko 

staršem, ki bodo vključili otroka v vrtce nenadoma zaradi zaposlitve, izpraznitve mesta v vrtcu 

ali drugega razloga, obračunali subvencijo v enaki višini, kot jo bodo starši plačevali v skladu 

z odločbo pristojnega CSD od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi vloge.  

11. Ob sprejetju sklepa o organizaciji vrtcev za šolsko leto 2015/2016 ne bo potrebno odklanjati 

otrok, se pa lahko zgodi, da ne bo moţno uresničiti vseh ţelja staršev glede vključitve otroka v 

določeno skupino ali lokacijo izvajanja programa. 

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

 Ljutomer št. 2/2010) bo poročevalka pri tej točki dnevnega reda Karmen Lah. 

 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer se predlaga, da o organizaciji v vrtcih za šolsko leto 2015/2016 

razpravlja in sprejme predlagani sklep. 

 

 

Pripravila 

Karmen LAH                            mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

VIŠJA SVETOVALKA              ŢUPANJA 
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6. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O NADSTANDARDNIH PROGRAMIH V OSNOVNIH ŠOLAH IN GLASBENI ŠOLI 

V OBČINI LJUTOMER ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 

 

OBČINSKI SVET  

OBČINE LJUTOMER 
 

 

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS št. 

16/2007-uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5, 36/2008, 58/2009, 64/2009-popr., 65/2009-popr in 

20/2011), 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. 

RS št. 57/07, 65/08 in 99/10) ter predloga šol za  nadstandard za šolsko leto 2015/2016, je Občinski 

svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,              sprejel 

 

 

S  K  L  E  P   št.  

 

 

 

V šolskem letu 2015/2016 se iz proračuna Občine Ljutomer sofinancirajo naslednji nadstandardni 

programi: 

 

 

1. Nadstandardne zaposlitve: 

1.1.  Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer:  

 0,75 skrbnika E-šole,  

 0,5 pomočnika kuharja,  

 0,32 učitelja razrednega pouka,  

 0,2 računovodje. 

1.2.  Osnovna šola Mala Nedelja: 

 0,10 hišnika. 

Šoli mesečno izstavljata račune za nadstandardne zaposlitve po dejanskih stroških. 

 

 

2. Sofinancira se varstvo vozačev po dejanski mesečni realizaciji v višini 6,50 € bruto na uro v 

naslednjem obsegu ur tedensko: 

 Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer in podruţnica Cven                 22,5 ur 

 Podruţnica Cvetko Golar  7,5 ur 

 Osnovna šola Mala Nedelja                                    5 ur 

 Osnovna šola Stročja vas 7,5 ur 

 Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci                   5 ur 

 

 

3. Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer se zagotovijo sredstva za pokritje stroškov prostorskega 

nadstandarda v višini 9.200 € za športno dvorano. 

Sredstva se nakazujejo po dvanajstinah. 

 

 

4. Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer se sofinancira program baleta v višini 6.478 € letno. 

Sredstva se nakazujejo mesečno po desetinah v obdobju september 2015 do junij 2016.  
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5. Ţupanjo Občine Ljutomer se pooblasti za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest iz 1. točke 

tega sklepa. 

 

 

Številka: 603/2015-10 

Datum:    

 

      

       mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

               ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti:  

- Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer, 

- Osnovni šoli Stročja vas, Stročja vas 101, Ljutomer, 

- Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, Ljutomer, 

- Osnovni šoli Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, Mala Nedelja, 

- Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova ul. 8, Ljutomer, 

- Angelci Lukman, višji svetovalki, 

- Karmen Lah, višji svetovalki. 
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O b r a z l o ţ i t e v : 

 

Organizacijo osnovnih šol in glasbenih šol sprejema ministrstvo, o nadstandardnih programih odloča 

občina ustanoviteljica javnega zavoda. 

 

I. PRIKAZ OBSEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA DELA ZA ŠOLSKO LETO 

2015/2016 

Tabela 1:  Prikaz števila rednih oddelkov in števila otrok v šolskem letu 2015/2016 v primerjavi s 

podatki za šolsko leto 2014/2015 

 

ŠOLE 

 

 

ŠTEVILO 

ODDELKOV 

 

ŠTEVILO UČENCEV 

 

INDEKS 

 

 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 5/4 

1 2 3 4 5 6 

 

OŠ Mala Nedelja 

 

9 

 

9 

 

141 

 

146 

 

104 

 

OŠ Cezanjevci 

 

9 

 

9 

 

120 

 

132 

 

110 

OŠ Ivana 

Cankarja 

Ljutomer 

 

20 

 

20 

 

434 

 

438 

 

101 

Podruţnica  

Cvetko Golar 

Ljutomer 

3 OŠPP 

ZNIS 

2 PPVI 

3 OŠPP 

ZNIS 

2 PPVI 

 

30 

 

30 

 

100 

 

Podruţnica Cven 

 

3 

 

4 

 

48 

 

57 

 

119 

 

OŠ Stročja vas 

 

9 

 

9 

 

182 

 

179 

 

98 

 

SKUPAJ OŠ 

 

55 

 

56 

 

955 

 

982 

 

103 

Glasb. šola Slavka 

Osterca Ljutomer 

 

14,72 

 

14,72 

 

300 

 

300 

 

100 

 

SKUPAJ 

 

69,72 

 

70,72 

 

1.255 

 

1.282 

 

102 

 

II. PREDLOGI OSNOVNI ŠOL ZA NADSTANDARD V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

Tabela 2: PREDLOG JAVNIH ZAVODOV ZA NADSTANDARDNE PROGRAME V ŠOLSKEM 

LETU 2015/2016 

JAVNI ZAVOD KADROVSKI NADSTANDARD 

Obseg zaposlitve 

VARSTVO 

VOZAČEV 

ure tedensko 

PROSTORSKI 

NADSTANDARD 

znesek za šolsko leto 

 

OŠ MALA NEDELJA 

 

0,10 hišnika 

 

5 

 

OŠ CEZANJEVCI  5  

OŠ I.C. LJUTOMER 0,5 pomočnika kuharja 

0,75 skrbnika v E-šoli 

0,20 računovodskega delavca 

0,32 učitelja razr. pouka 

 

20 

Mat. stroške za 

dvorano in šolo v višini 

11.600 € 

1.500 € za mat. stroške 

E-šola 
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PODRUŢNICA CVEN  5  

PODRUŢNICA 

CVETKO GOLAR 

  

7,5 

 

OŠ STROČJA VAS  10  

GŠ SLAVKA OSTERCA 

LJUTOMER 

balet – 17,33 PU tedensko 

solo petje – 4 ped. ure tedensko 

  

 

Šole so podale k predlogom nadstandarda naslednje obrazloţitve: 

OŠ Mala Nedelja 

OŠ Mala Nedelja predlaga izvajanje varstva vozačev v nespremenjenem obsegu, to je 5 ur tedensko. 

Predlaga tudi nadaljnjo zagotovitev sredstev za 10 % delovnega mesta hišnika z obrazloţitvijo, da 

hišnik opravi vsa mizarska dela, izdeluje predalnike, omare, police, vozičke za knjige, igrače, 

popravlja zunanja igrala, pleska prostore v šoli in vrtcu, popravlja vodovodno in elektro napeljavo, 

skrbi za velik sadovnjak, ki ga kosi in ureja drevje. Ob uporabi prostora za vrtec v sosednjem objektu 

ima hišnik še dodatno delo iz tega naslova. 

  

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci predlaga odobritev varstva vozačev v nespremenjenem obsegu, to je 5 ur 

tedensko. 

 

OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer ima za potrebe kuhanja za matično šolo in podruţnico Cvetko Golar 

v kuhinji zaposlene tri kuharje in eno pomočnico kuharja. Za pripravo malic ministrstvo priznava 

1,11 kuharja. Za pripravo druge malice in kosil za učence in zunanje uporabnike (trţna dejavnost) 

bi v skladu z normativi potrebovali še 4 delavce. Šola predlaga, da se 0, 5 pomočnice kuharja 

priznava kot nadstandardna zaposlitev, za katero bi pokrivala stroške občina ustanoviteljica. V tem 

primeru bodo v ceno druge malice in kosil za učence všteti stroški treh delavcev. Sofinanciranje 

občine omogoča učencem pridobiti kosilo ali drugo malico po ugodnejši ceni. 

 Šola predlaga zaposlitev učitelja v kombiniranjem oddelku 3. in 4. razreda. Za kombinacijo 

ministrstvo priznava 4 ure za ločeno poučevanje. Ker bo otrok 20, obstaja tudi prostorski problem, 

saj so učilnice premajhne. Za ločeno poučevanje slovenščine in matematike bi bilo potrebno 

zaposliti dodatnega učitelja še za 7 ur tedensko, kar predstavlja zaposlitev učitelja v obsegu 32 %.   

 Za izvajanje E-šole je za 75 % delovnega mesta za nedoločen čas zaposlen skrbnik. Za pokritje 

materialnih stroškov izvajanja E-šole se predlaga 1.500 €. 

 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer ponovno predlaga, da se odobri 0,2 delovnega mesta računovodskega 

delavca kot nadstandardna zaposlitev. V skladu z normativi ima šola za 20 oddelkov priznanega 1 

računovodja. Za 30 do 39 oddelkov se dodatno priznava 0,5 računovodje, od 40 naprej 1 

računovodja. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer ima od leta do leta od 37 do 38  oddelkov, 22 učencev 

na oddelek, vodijo 5 stroškovnih mest. Samo podruţnica OŠ Cvetko Golar, če bi bila samostojen 

zavod, bi imela zaposlenega 1 računovodjo. Ustanovitelja zaprošajo za dodatno zaposlitev, saj so 

na zgornji meji razpona razreda. 

 Varstvo vozačev se predlaga v obsegu 20 ur tedensko za matično šolo, 7,5 ur za podruţnico 

Cvetko Golar in 5 ur za podruţnico Cven.  

 Športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je bila grajena kot športni objekt za širše 

potrebe, zato dimenzije presegajo normative za izvajanje šolskega programa. Šola predlaga 

zagotovitev dodatnih sredstev za pokritje obratovalnih stroškov preseţnega prostora v športni 

dvorani in šoli. Za izvajanje šolske dejavnosti ima šola normiranih 764 m
2
 površine od skupaj 

1.700 m
2
. Šola predlaga, da se za namen preseţne kvadrature javnega zavoda nameni  9,200 € kot 

lani in 2.400 € za šolski prostor, saj so učilnice na matični šoli velikosti zgornjega normativa 

oblikovanja oddelkov. 

 
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport ne podaja soglasij za širjenje dejavnosti, sofinancira 

program plesne pripravnice, ne sofinancira pa oddelkov baleta. Iz tega razloga glasbena šola predlaga, 
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da se zagotovijo sredstva za 14,33 pedagoških ur za poučevanje baleta v 1. 2. 3. 4. in 5.  letniku baleta. 

Stroški se vsako leto povečujejo, ker se povečuje število oddelkov in v višjih letnikih število ur. Za 

poučevanje baleta bi bilo potrebno zagotoviti 6.478,20 €. 

Za šolsko leto 2015/2016 predlaga glasbena šola še dodani nadstandardni program - solo petje v 

obsegu štirih pedagoških ur, kar bi zadostovalo za poučevanje treh učencev. Strošek solo petja bi 

znašal 4.547,97 €. 

 

Osnovna šola Stročja vas 

Šola predlaga povečanje varstva vozačev na obseg 10 ur tedensko (doslej 5), ki jih bodo porazdelili na 

dneve glede na urnik zaradi povečanja števila učencev in zmanjševanja fonda ur podaljšanega bivanja, 

ki ga financira ministrstvo. 

 

III. PREDLOG STROKOVNE SLUŢBE  

 

1. KADROVSKI NADSTANDARD 

 

Tabela 3: Prikaz kadrovskega nadstandarda za šolsko leto 2015/2016 v primerjavi z obsegom 

kadrovskega nadstandarda v šolskem letu 2014/2015 

 

 

ŠOLE 

KADROVSKI  NADSTANDARD 

2014/2015 

PREDLOG KADROVSKEGA  

NADSTANDARDA 

2015/2016 

OBSEG ZAPOSLITVE FINANČNA 

SREDSTVA 

OBSEG 

ZAPOSLITVE 

FINANČNA 

SREDSTVA 

 

OŠ IVANA 

CANKARJA 

LJUTOMER 

 

0,75 skrbnika E-šole 

0,5 pomočnika kuharja 

0,32 učitelj razrednega 

pouka 

0,20 računovodje 

 

12.882,00 € 

5.981,00 € 

 

 

8.720,00 € 

3.180,00 € 

 

0,75 skrbnika E-šole 

0,5 pomočnika 

kuharja 

0,32 učitelj razrednega 

pouka 

0,20 računovodje 

 

13.265,00 € 

7.490,00 € 

 

 

6.440,00 € 

3.159,00 € 

OŠ MALA 

NEDELJA 

0,10 hišnika 1.450 € 0,10 hišnika 1.510,00 € 

GŠ SLAVKA 

OSTERCA 

LJUTOMER 

balet – 13,33 PU  

 

5.246,00 € 

 

balet – 13,33 PU  

 

5.246,00 € 

 

 

SKUPAJ 

0,75 skrbnika E-šole 

0,5 pomočnika kuharja 

0,32 prof. razrednega 

pouka 

0,20 računovodje 

0,10 hišnika 

balet  

 

 

 

 

37.459,00 € 

0,75 skrbnika E-šole 

0,5 pomočnika 

kuharja 

0,32 prof. razrednega 

pouka 

0,20 računovodje 

0,10 hišnika 

balet  

 

 

 

 

37.110 € 

 

 

 

2. PROSTORSKI NADSTANDARD 

 

Tabela 4: Prikaz prostorskega nadstandarda za šolsko leto 2015/2016 primerjalno s šolskim 

letom 2014/2015 
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ŠOLA  

PROSTORSKI NADSTANDARD 

Šolsko leto 2014/2015 Šolsko leto 2015/2016 

OŠ IVANA CANKARJA 

LJUTOMER  

- MS za  E-šolo 

- športna dvorana 

- matična šola 

 

 

1.500,00 € 

9.200,00 € 

2.400,00 € 

 

 

 

9.200,00 € 

 

 

SKUPAJ 

 

       13.100,00 € 

 

       9.200,00 € 

 

Predlog za šolsko leto 2015/2016 je primerjalno s šolskim letom 2014/2015 manjši za 30 %. 

 

3. VARSTVO VOZAČEV 

Šola mora učencem, za katere se organizirajo šolski prevozi, zagotoviti varstvo zjutraj od prihoda v 

šolo do začetka pouka in po končanem pouku do vrnitve domov. 

 

Tabela 5: Prikaz števila ur varstva vozačev v šolskem letu 2014/2015 in predlog obsega programa za 

šolsko leto 2015/2016 s prikazom finančnih obveznosti  

 

Za eno uro varstva vozačev se priznavajo stroški v višini 6,50 €, kar je enako kot v preteklih letih. 

Varstvo vozačev ni podlaga za redno zaposlitev.  

Program varstva vozačev se planira za čas 10-ih mesecev šolskega programa. 

 

4. SKUPAJ NADSTANDARD ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 

Tabela 6: Prikaz obsega nadstandardnih programov in potrebnih finančnih sredstev za šolsko leto 

2015/2016 po javnih zavodih 

 

  NADSTANDARD 

OŠ IVANA CANKARJA 

LJUTOMER 

KADROVSKI PROSTORSKI VARSTVO 

VOZAČEV 

SKUPAJ 

matična šola 23.914 € 9.200 € 4.777 € 37.891 € 

podruţnica Cven 6.440 €  1.365 € 7.805 € 

 

ŠOLA 

 

ŠOLSKO LETO 2014/2015 

 

ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 Število ur 

tedensko 

Potrebna sredstva Število ur 

Tedensko 

Potrebna 

sredstva 

 

OŠ MALA NEDELJA 

 

5 

 

1.365 € 

 

5 

 

1.365 € 

 

OŠ CEZANJEVCI 

 

5 

 

1.365 € 

 

5 

 

1.365 € 

OŠ I.C. LJUTOMER in  

PODRUŢNICA CVEN 

 

20 

 

5.460 € 

 

22,5 

 

6.142 € 

PODRUŢNICA C. 

GOLAR LJUTOMER 

 

7,5 
 

2.047,50 € 

 

7,5 
 

2.047,50 € 

 

OŠ STROČJA VAS 

 

5 

 

1.365 € 

 

7,5 

 

2.047,50 € 

 

SKUPAJ 

 

42,5 

 

11.602,50 € 

 

47,5 

 

12.967 € 
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podruţnica OŠ Cvetko 

Golar 

  2.048 € 2.048 € 

OŠ MALA NEDELJA 1.510 €  1.365 € 2.875 € 

OŠ JANKA RIBIČA 

CEZANJEVCI 

  1.365 € 1.365 € 

OŠ STROČJA VAS   2.048 € 2.048 € 

GŠ SLAVKA OSTERCA 

LJUTOMER 

5.246 €   5.246 € 

 

SKUPAJ 37.110 € 9.200 € 12.968 € 59.278 € 

 
Tabela 7: Prikaz nadstandardnega programa v šolah za šolsko leto 2015/2016 primerjalno z letom 

2014/2015 

  2014/2015 2015/2016 INDEKS 

KADROVSKI 

NADSTANDARD 

37.459 € 37.110 € 99 

PROSTORSKI 

NADSTANDARD 

13.100 € 9.200 € 70 

VARSTVO VOZAČEV 11.603 € 12.968 € 112 

SKUPAJ 62.162 € 59.278 € 95 

 

IV. ZAKLJUČEK 

Predlog nadstandardnih programov je pripravljen na podlagi predloga šol, ugotovitev strokovne sluţbe 

na podlagi analize zaključnih računov, spremljanja poslovanja javnih zavodov in izvajanja 

nadstandardnih programov, ki so se uveljavili v preteklih letih, kakor tudi novih potreb. Večina 

predlogov je upoštevana v celoti, nekateri delno. 

  

Pojasnila strokovne sluţbe k predlogu nadstandarda: 

- Ker je trajanje varstva vozačev odvisno od urnika pouka in organizacije prevozov, je potrebno 

oboje najbolj racionalno uskladiti. Predlogi zavodov za varstvo vozačev so upoštevani delno ali v 

celoti. Osnovnim šolam Občina Ljutomer sofinancira po dva ali več udeleţencev preko javnih del, 

ki lahko pomagajo tudi pri izvedbi varstva vozačev.  

- Upoštevan je predlog OŠ Ivana Cankarja Ljutomer za kadrovski nadstandard za podruţnico Cven, 

ki zajema odobritev zaposlitve učitelja za ločeno poučevanje matematike in slovenščine v 

kombiniranem oddelku 3. in 4. razreda v obsegu 7 pedagoških ur. Ministrstvo financira 4 ure 

ločenega poučevanja.  

Upoštevan je predlog za skrbnika E-šole brez zagotovitve sredstev za pokritje materialnih stroškov 

in pomočnika kuharja za pripravo obrokov za učence, ki so plačljivi. 

Prostorski nadstandard se zniţuje na podlagi usklajevanja z OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. 

- Upoštevan je predlog OŠ Mala Nedelja, da se priznava 10 % delovnega mesta hišnika kot 

nadstandardna zaposlitev. 

- Za nadstandardni program Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer se zagotovijo sredstva, v višini, 

kot so bila zagotovljena v šolskem letu 2014/2015. Ker gre za kontinuiran proces izobraţevanja, ki 

traja obdobje baletne pripravnice in šest let baleta, smatramo, da je potrebno zagotoviti 

sofinanciranje kot nadstandard, da zagotovimo celotno izobraţevanje. Manjkajoča sredstva za 

izvedbo plačajo starši v obliki šolnine, ki je lahko za nadstandardne programe oblikovana tudi v 

drugi višini, kot za programe, ki jih sofinancira ministrstvo. 

Predlog, da se uvede v glasbeni šoli nov nadstandardni program solo petje, ni upoštevan. 

Ker ministrstvo ne odobrava novih programov, kar pomeni, da bi bili novi programi v celoti 

stroškovno breme občine in staršev, ugotavljamo, da ne moremo prevzemati novih obveznosti, ki 

ne postanejo obveznost le za eno leto, ampak konstantno za nadaljnja obdobja.  

- V skupnem znesku se nadstandard za šolsko leto 2015/2016 zmanjšuje za 5 % primerjalno s 

šolskim letom 2014/2015. 
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V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

 Ljutomer št. 2/2010) bo poročevalka pri tej točki dnevnega reda Karmen Lah. 

 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer se predlaga, da o nadstandardnih programih v osnovnih šolah in 

Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer za šolsko leto 2015/2016 razpravlja in sprejme predlagani 

sklep. 

 

 

Pripravila 

Karmen LAH                           mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

VIŠJA SVETOVALKA                   ŢUPANJA 
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7. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O PODELITVI OBČINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJ ZA LETO 2015 

 

 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011 

in 2/2013) ter 9. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 3/2007,  2/2011 in 1/2012) je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,        sprejel  

 

 

S K L E P št.:  

 

 

I. 

Po sklepu Občinskega sveta Občine Ljutomer prejme pisno priznanje Občine Ljutomer za leto 2015 

 

 

gospod JANEZ SMOLKOVIČ, 

Razkriţje 23/a, Razkriţje 

 

za uspešno delovanje na gospodarskem področju. 

 

 

O b r a z l o ţ i t e v: 

 

Janez Smolkovič je podjetje Teleing d.o.o. ustanovil leta 1995, vse od takrat ga tudi vodi. V tem 

obdobju se je podjetje v lokalnem okolju uveljavilo kot konkurenčen ponudnik sodobnih 

telekomunikacijskih storitev. Ves čas obstoja podjetje Teleing d.o.o. posluje pozitivno, ves dobiček pa 

vlaga v gradnjo optičnih omreţij in nakup omreţne opreme. V letih 2007 in 2008 so zgradili optično 

omreţje na področju KS Ţelezne Dveri. Skupno so v letu 2014 v gradnjo novih optičnih 

širokopasovnih omreţij in v nakup omreţne opreme vloţili več kot 1,2 mio EUR. V letošnjem letu 

podjetje zaključuje gradnjo sodobnega optičnega omreţja na področju KS Mala Nedelja. Danes je v 

podjetju Teleing d.o.o. 33 zaposlenih, od tega 16 iz območja Občine Ljutomer. Podjetje Teleing d.o.o. 

je močno vpeto v lokalno okolje. Kot sponzor in donator je osredotočeno predvsem za namenjanje 

pomoč humanitarnim in športnim organizacijam, ki delajo z mladimi ter s socialno šibkimi otroci. 

 

Za izjemno uspešno delovanje na gospodarskem področju se gospodu Janezu Smolkoviču, 

direktorju podjetja Teleing d.o.o., podeli PISNO PRIZNANJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015. 
 

Predlagatelj: 

Klub managerjev in podjetnikov Prlekija Ljutomer  

 

II. 

Po sklepu Občinskega sveta Občine Ljutomer prejme pisno priznanje Občine Ljutomer za leto 2015 

 

gospod VINKO BRENHOLC, 

Štrigovska cesta 3, Središče ob Dravi 

 

za uspešno delovanje na področju gostinstva in turizma. 
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O b r a z l o ţ i t e v: 

 

Vinko Brenholc je po izobrazbi trgovski poslovodja. Leta 1992 je začel samostojno pot na področju 

gostinstva in turizma na Jeruzalemu, v objektu današnjega dvorca. Leta 1997 je zbral dovolj poguma 

za odkup objekta Vinski hram od takratne druţbe Radenska. Slednja je v tem objektu večkrat 

poskušala vzpostaviti uspešno turistično točko, vendar brez uspeha. Kljub temu je Vinko Brenholc 

takrat premogel dovolj poguma, moči ter imel jasno vizijo, da je leta 2001 pričel v obnovljenem in 

razširjenem objektu izvajati gostinsko dejavnost, kjer uspešno posluje ţe 14 let. Gospod Brenholc je 

znan kot predan turistični delavec, saj poleg razvajanja z bogato domačo kulinariko, udobno 

namestitvijo, gostom postreţe tudi s potrebnimi turističnimi informacijami ter jih seznanja z 

zgodovino in posebnostmi Jeruzalema, njegove bliţnje okolice ter celotne občine.   

 

Za večletno uspešno delovanje na področju gostinstva in turizma se gospodu Vinku Brenholcu, 

podeli PISNO PRIZNANJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015. 
 

Predlagatelj: 

Krajevna skupnost Ţelezne Dveri  

 

III. 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ljutomer prejme plaketo Občine Ljutomer z listino in denarno 

nagrado za leto 2015 

 

gospa MARIJA PUŠENJAK 

Kidričeva ulica 39, Ljutomer 

 

 za ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraţevanja  

ter aktivno delovanje na humanitarnem področju. 

 

 

Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto. 

 

 

O b r a z l o ţ i t e v: 

 

Marija Pušenjak se je leta 1982 zaposlila kot kadrovski delavec na Občini Ljutomer. Dva mandata je 

bila članica Občinskega sveta Občine Ljutomer, še prej pa članica Izvršnega sveta Občine Ljutomer za 

področje druţbenih dejavnosti. Od leta 1991 je zaposlena v Vrtcu Ljutomer, na delovnem mestu 

ravnateljice, kjer je vzpostavila strokovno sodelovanje s Pedagoškim inštitutom Ljubljana in od 

takratnega ministra za šolstvo prejela naziv SVETNICA. Je pobudnica projekta FIT Slovenija, ki v 

vrtcih spodbuja gibanje za zdravje in veselje ter oblikovanje zdravega ţivljenjskega sloga. Posledično 

je Vrtec Ljutomer ţe nekaj let zapored  na prvem ali drugem mestu kot najbolj športni vrtec Slovenije. 

Ves čas zaposlitve se trudi za sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijami, za medgeneracijsko 

sodelovanje ter za čisto okolje. Zna navdušiti in motivirati zaposlene za novosti in različne projekte, 

prav tako se trudi biti pozitivni član v mnogih humanitarnih in drugih organizacijah. Pri njenem 

delovanju ji je pomembno upoštevanje in spoštovanje človeka, njegovih sposobnosti in skrb za zdravo 

ter varno bivanje. Zato jo srečamo tudi v vlogi tajnice ţupnijske Karitas, kjer koordinira dejavnosti 

Karitas in se trudi, skupaj s prostovoljci Karitas, uresničiti nove ideje in predloge ter s tem izboljšati 

ţivljenje v domači ţupniji. Lansko leto se je aktivneje vključila tudi v pripravo in izvedbo KARI 

KAMPA za otroke iz socialno ogroţenih druţin, ki poteka v zavodu Marianum v Verţeju. Aktivno 

sodeluje pri organizaciji vsakoletnega Oratorija za otroke in različnih delavnic. Je članica Društva 

katoliških pedagogov in članica Koordinacijskega odbora za varstvo starejših oseb v Občini Ljutomer. 

Njeno delovanje v ţupnijski Karitas je ključnega pomena, kakor tudi dobro sodelovanje s škofijsko 

Karitas. Je pozitivna osebnost, ki zagovarja vrednote spoštovanja, sodelovanja, delavnosti in verjame v 
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plemenitost, dobroto in različne potenciale vsakega človeka. Mednarodno mirovno društvo druţin  ji  

je pred 11. leti podelilo naziv AMBASADORKA MIRU. Prav tako je aktivna v odboru za aktivno 

mobilnost v Občini Ljutomer in je članica Rdečega kriţa Ljutomer. Zaradi večletnega krvodajalstva je 

prejela tudi priznanje RK Slovenije. 

 

Za ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraţevanja ter aktivno delovanje na 

humanitarnem področju se Mariji Pušenjak podeli PLAKETA OBČINE LJUTOMER Z 

LISTINO IN DENARNO NAGRADO ZA LETO 2015. 

 

Predlagatelji:  

Vrtec Ljutomer, Svet zavoda 

Ţupnijska Karitas Ljutomer 

 

 

Številka: 032-10/2015-10- 

Datum:    

 

 

 

              mag. Olga Karba, univ.dipl.prav. 

      ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Mariji Pušenjak, Kidričeva 39, 9240 Ljutomer, 

- Vinku Brenholcu, Jeruzalem 18, 2259 Ivanjkovci 

- Janezu Smolkoviču, Razkriţje 23/a, 9246 Razkriţje 

- Komisiji za priznanja, tu 
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O b r a z l o ţ i t e v: 
  

Komisija za priznanja je 6. 5. 2015 na spletni strani Občine Ljutomer objavila javni razpis za podelitev 

priznanj in nagrade Občine Ljutomer za leto 2015. Razpis je bil odprt 30 dni in sicer do 5. 6. 2015. 

Razpisana je bila podelitev Plakete Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado ter podelitev Pisnih 

priznanj Občinskega sveta Občine Ljutomer. Komisija za priznanja je v ponedeljek, 8. 6. 2015, na 

svoji 4. seji  pregledala prispele predloge.  

 

Pregled prispelih predlogov:  

 

a) Plaketa Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado 

 

Zap.št. Predlagatelji Nominiranci 

1. Vrtec Ljutomer, Svet zavoda 

Ţupnijska Karitas Ljutomer 

Marija Pušenjak 

   

 

b) pisno priznanje Občinskega sveta Občine Ljutomer 

 

Zap.št. Predlagatelji Nominiranci 

1. Klub managerjev in podjetnikov Prlekija Ljutomer Janez Smolkovič 

2. Krajevna skupnost Radomerje Vinko Brenholc 

   

 

a) Za podelitev plakete Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado je Komisija potrdila predlog 

vpisan pri tabeli a), pod zaporedno številko 1.  

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer znaša višina 

posamezne denarne nagrade eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto. 

 

b) Za podelitev pisnega priznanja Občinskega sveta Občine Ljutomer je Komisija upoštevala prispela 

predloga vpisana pri tabeli b), pod zaporedno številko 1 in 2. Glede na dejstvo, da sta prispela samo 

dva predloga, Komisija predlaga podelitev dveh pisnih priznanj Občinskega sveta Občine Ljutomer. 

 

Komisija za priznanja Občinskemu svetu Občine Ljutomer v skladu z določili Odloka o priznanjih in 

nagradah Občine Ljutomer predlaga, da sklep za podelitev priznanj Občine Ljutomer za leto 2015 

obravnava in sprejme. 

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 2/2010) bo poročevalec pri tej točki dnevnega reda Janko Špindler, predsednik Komisije 

za priznanja. 

 

 

 

 

 

 

           Pripravila:                        

        Renata Zrinski,         Komisija za priznanja: 

       višja svetovalka                                                Janko Špindler, predsednik  
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8. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O POTRDITVI ELABORATA ZA LETO 2015 O OBLIKOVANJU CEN JAVNIH 

SLUŢB OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN 

PADAVINSKE ODPADNE VODE IN DRUGIH STORITEV, KI SO POVEZANE Z JAVNO 

SLUŢBO V OBČINI LJUTOMER – JP PRLEKIJA D.O.O. 

 

 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI  SVET 

 

 

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – 

UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012 - ZUJF), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, 87/2012 in 

109/2012)  ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11, 

2/13), je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,                   sprejel naslednji 

 

 

SKLEP  št.   

 

 

1. Občinski Svet Občine Ljutomer se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen javnih sluţb oskrbe 

s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in drugih storitev, ki 

so povezani z javno sluţbo v Občini Ljutomer, ki ga je pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o.,  

za leto 2015. 

2. Občinski svet Občine Ljutomer ne potrdi predračunske cene vodarine obveznih občinskih 

gospodarskih javnih sluţb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, ki jo je v elaboratu za leto 2015  

predlagalo Javno podjetje Prlekija d.o.o.  v višini 0,5938  EUR za m
3
 prodane pitne vode. 

3. Občinski svet Občine Ljutomer potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih 

javnih sluţb varstva okolja oskrbe s pitno vodo  za leto 2015 in sicer:  

 Predračunsko ceno omreţnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20  znaša 3,4201  EUR 

mesečno 

 Predračunsko ceno vodarine v občini, ki znaša 0,5211  EUR za m
3
 prodane pitne vode. 

4. Občinski svet Občine Ljutomer potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih 

javnih sluţb varstva okolja odvajanja odpadne vode, ki jo je v elaboratu za leto 2015 predlagalo 

Javno podjetje Prlekija d.o.o.  in sicer:  

 Predračunsko ceno omreţnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20  znaša 5,6411 EUR 

mesečno 

 Predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne, ki znaša 0,3556  EUR za m
3
 prodane 

pitne vode. 

5. Občinski svet Občine Ljutomer potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih 

javnih sluţb varstva okolja čiščenja odpadne vode, ki jo je v elaboratu za leto 2015 predlagalo 

Javno podjetje Prlekija d.o.o.  in sicer:  

 Predračunsko ceno omreţnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20  znaša 2,2240  EUR 

mesečno 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
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 Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode, ki znaša 0,6934 EUR za m
3
 prodane pitne 

vode. 

 

6. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer, št. 458 z 1. 

12. 2009, cene določene v Pravilniku o tarifnem sistemu za obračun cene storitve javne sluţbe 

oskrbe s pitno vodo na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2011), 

Sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer, št. 224 z 31. 3. 2004 in Sklep Občinskega sveta Občine 

Ljutomer, št. 520 z 16. 5. 2006. 

 

7. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer in začne veljati naslednji dan po objavi, 

uporablja pa se od 1. 7. 2015. 

 

 

 

 

Številka: 354/2015-10- 

Datum:    

 

 

 

              Mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.  

 ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer 

- Angelci LUKMAN, višji svetovalki 

- Andreji TORIČ, višji svetovalki 
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O b r a z l o ţ i t e v : 

 

S 1.1.2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 87/2012 ter 

109/2012. Z uveljavitvijo uredbe je prenehal veljati dotedanji Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, prenehala pa je veljati tudi 

Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, kar pomeni, da so bile cene komunalnih storitev 

»odmrznjene« in so občine dobile pristojnost in obveznost ter odgovornost ustrezne ureditve izvajanja 

javnih sluţb in cen javnih sluţb po novih predpisih. 

Uredba je prinesla na področju oblikovanja cen gospodarskih javnih sluţb številne spremembe, ki so 

očitne posebej tam, kjer cene še niso bile oblikovane niti po predhodno veljavnem pravilniku, precej 

sprememb pa je tudi glede na prvotni pravilnik. 

Spremembe so na kratko obrazloţene v nadaljevanju: 

 Cena posamezne javne sluţbe v občini, ki ima istega izvajalca javne sluţbe, ne sme biti različna. 

 Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omreţnine in vodarine. 

 Omreţnina na področju oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava glede na zmogljivost vodovodnega 

priključka, vključuje poleg stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, ter stroškov 

odškodnin in nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijstva, ter stroškov financiranja, dodatno 

tudi stroške obnove in vzdrţevanja priključkov in plačil za vodno pravico. Spremenjena so tudi 

razmerja (količniki) za določitev omreţnine glede na premer posameznega priključka (½ in ¾ 

priključki imajo enak izhodiščni faktor).  

 Tudi omreţnina na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode se obračunava glede na 

zmogljivost vodovodnega priključka in vključuje stroške amortizacije za izkoriščeni del javne 

infrastrukture, stroške amortizacije javne infrastrukture, stroške odškodnin in stroške financiranja 

javnih sluţb odvajanja in čiščenja. 

 Cena vodarine in cene storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, se obračunavajo glede na 

porabo pitne vode. 

 

Namen Elaborata je predvsem v ugotavljanju ustreznosti obstoječih cen, glede na stroškovne cene 

preteklega obdobja, ter v ugotovitvi in izračunu potrebnih cen komunalnih storitev, ki bodo pokrivale 

upravičene stroške javnih sluţb.  

Vse stroškovne (obračunske), obstoječe (zaračunane) in potrebne (predračunske) cene, s potrebnimi in 

predpisanimi izračuni in primerjavami, so razvidne iz elaborata, s katerim JP Prlekija predlaga 

pristojnemu organu občine potrditev potrebnih oz. predračunskih cen javnih sluţb. 

 

Spremenjena metodologija za oblikovanje cen javnih sluţb ima namen v tem, da lokalne skupnosti po 

svojih izvajalcih javnih sluţb sproti in ustrezno poskrbijo za svojo gospodarsko javno infrastrukturo 

oz. njeno obnovo in vzdrţevanje ter za dolgoročno zagotavljanje javnih dobrin občanom v ustrezni 

količini in kvaliteti. Uveljavitev vseh navedenih sprememb je logična posledica dolgoletne zamrznitve 

cen komunalnih storitev, ki je povzročila dezinvestiranje javne infrastrukture in amortizacijsko vrzel, 

saj bi nadaljnje odlaganje še povečalo razkorak med potrebami in moţnostmi, ter poznejše še teţje 

reševanje nastalih neskladij.   

 

Občinska uprava je skupaj z Javnim podjetjem Prlekija d.o.o. pregleda elaborat ter podaja naslednjo 

mnenje glede predloga novih cen: 

 

1. Oskrba s pitno vodo 

Veljavna cena vode je bila sprejeta na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje  cen 

storitev obveznih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) v letu 

2009, katera je ţe določevala ceno omreţnine in ceno vodarine in je bila za vse uporabnike enaka. 

Ob veljavni ceni omreţnine uporabniki sedaj še plačujejo strošek števnine v višini 2,08 

EUR/mesec in stroške vzdrţevanja priključka v višini 2,78 EUR/mesec. Po novi uredbi sta strošek 

števnine in vzdrţevanja vključena v omreţnino. 
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Cene za vse uporabnike za DN ≤ 20: 

 Veljavna cena 

(EUR/mesec) 

Predlog novih cen (EUR/m3) 

omreţnina 4,4088 3,4201 

vodarina 0,5211 0,5211 

 

Predračunska cena omreţnine, ki je odvisna od višine nabavne vrednosti osnovnih sredstev se tako 

zniţa, saj se je zniţala nabavna vrednost osnovnih sredstev. Cena vodarine se ne spremeni in 

ostane v enaki višini, kot je sedanja cena vodarine.    

Cena omreţnine za leto 2015 ne vsebuje stroška izgradnje vodovodnega omreţja sistema C, saj le 

ta še ni zaključen in še ni v uporabi. Le to bo znano v letu 2016. 

 

2. Odvajanje odpadne vode 

Veljavna cena odvajanja odpadne vode je bila sprejeta v letu 2004 in se do danes ni spremenila. 

Sprejeta je bila diferencirana cena in sicer  posebej za gospodinjstvo in posebej za gospodarstvo in 

zajema samo ceno storitve javne sluţbe. Veljavna cena ne zajema cene omreţnine.  

Ker  veljavna cena ne zajema omreţnine, je občina do sedaj ceno omreţnine subvencionirala vsem 

uporabnikom iz proračuna občine Ljutomer. V letu 2014 je strošek subvencije za odvajanje znašal 

203.940,50 EUR (z DDV). Prav tako pa je občina zaradi neustrezne cene storitve dolţna iz 

proračuna pokrivati še izgubo, ki za leto 2013 znaša 40.730,72 EUR (z DDV), za leto 2014 pa 

38.909,73 EUR (z DDV).  

Uredba določa, da se omreţnina lahko subvencionira samo gospodinjstvom in ne gospodarstvu, 

nadalje določa, da mora biti cena enotna za vse uporabnike, se pravi ne sme biti diferencirana  in 

mora vsebovati omreţnino in ceno storitve.   

 

Cene za vse uporabnike za DN ≤ 20: 

  Veljavna cena 

(EUR/mesec) 

Predlog novih cen (EUR/m3) 

omreţnina 0 5,6411 

cena storitve - gospodinjstvo 0,2068 0,3556 

cena storitve - gospodarstvo 0,3343 0,3556 

 

Pri odvajanju se na novo tako uvaja cena omreţnine. Višina omreţnine je odvisna od višine 

nabavne vrednosti osnovnih sredstev. Občina je v zadnjih letih pospešeno gradila novo 

kanalizacijsko omreţje. Z uvedbo omreţnine, ki jo občina prejme nazaj v obliki najemnine, gre za 

namenska sredstva, občina izvaja rekonstrukcije in novogradnje kanalizacijskega omreţja. 

Cena storitve je določena enotno v višini 0,3556 EUR/m3 za vse uporabnike in je nekoliko višja 

kot je veljavna iz razloga, da ne bo prihajalo do izgube zaradi neustrezne cene storitve. 

 

3. Čiščenje odpadne vode 

Cena za čiščenje odpadne vode je bila sprejeta v letu 2006 in se prav tako do danes ni spremenila. 

Sprejeta je bila diferencirana cena in sicer  posebej za gospodinjstvo in posebej za gospodarstvo in 

zajema samo ceno storitve javne sluţbe. Veljavna cena ne zajema cene omreţnine.  

Kot pri odvajanju odpadne vode je občina iz proračuna občine subvencionirala tudi ceno 

omreţnine pri čiščenju. Strošek subvencije za leto 2014 je znašal 66.650,48 EUR (z DDV). 

Uredba določa, da se omreţnina lahko subvencionira samo gospodinjstvom in ne gospodarstvu, 

nadalje določa, da mora biti cena enotna za vse uporabnike, se pravi ne sme biti diferencirana  in 

mora vsebovati omreţnino in ceno storitve.   
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Cene za vse uporabnike za DN ≤ 20: 

  Veljavna cena 

(EUR/mesec) 

Predlog novih cen (EUR/m3) 

omreţnina 0 2,224 

cena storitve - gospodinjstvo 0,655 0,6934 

cena storitve - gospodarstvo 0,918 0,6934 

 

Tako se na novo uvede cena omreţnine, katero prejme občina nazaj v obliki najemnine, gre za 

namenska sredstva, katero nameni za vzdrţevanja čistilne naprave Ljutomer. Cena čiščenja se za 

gospodarstvo  precej zniţa, za gospodinjstvo pa zviša.  

 

 

V skladu s Uredbo se cene določijo za osnovni premer vodomera DN ≤ 20. Nadalje Uredba določena 

faktorje omreţnine, na podlagi katere se omreţnina za višje vodomere  obračuna glede na zmogljivost 

priključkov, določenih s premerom vodomera. 

 

V prilogi je tudi košarica, iz katere je razviden strošek za posamezno dejavnost po veljavnih cenah in 

po potrditvi novih cen za gospodinjstvo in gospodarstvo. V primeru, da cene ne bodo potrjene  v 

predlagani višini, bo potrebno v proračunu občine Ljutomer, zagotoviti finančna sredstva za plačilo 

subvencije in pokrivanje izgube.  

  

Elaborat je pripravljen v skladu s predpisano metodologijo in je bil v zahtevanem roku posredovan 

tudi Ministrstvu za okolje in prostor. 

 

V skladu s 24. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer, št. 2/2010) bo poročevalec k tej točki dnevnega reda predstavnik Javnega Podjetja Prlekija 

d.o.o.. 

 

 

 

 

Pripravila 

JP Prlekija d.o.o.  in     Mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.  

Andreja TORIČ, višja svetovalka                             ŢUPANJA 

 

 

 

 

 



5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

23. junij 2015 

 

81 

 

 

9. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

ZAKLJUČNI RAČUN JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZA TURIZEM LOKALNE 

TURISTIČNE ORGANIZACIJE PRLEKIJA LJUTOMER ZA LETO 2014 IN POSLOVNO 

POROČILO ZA LETO 2014 

 

 

OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI  SVET 

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno gasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11 in 2/13) 

in 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer (Uradno gasilo 

Občine Ljutomer št. 12/2009) je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,                   sprejel 

 

 

 

SKLEP št.  

 

 

 

1. Občinski svet Občine Ljutomer potrdi Zaključni račun javnega gospodarskega zavoda za turizem 

Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer za leto 2014 in Poslovno poročilo za leto 2014.  

 

2. Ugotovljen preseţek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 2014 v višini 4.440,00 

EUR se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti javnega gospodarskega zavoda za turizem 

Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer v letu 2015. 

 

 

 

 

Številka: 320/2015-10 

Datum:     

 

 

 

 

   Mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

 ŢUPANJA 

 

 

 

 

Vročiti: 

-    Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer, Jureša Cirila 4, Ljutomer 

-    Aleš Vaupotič, višji svetovalec 

-    Arhiv, tu 
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FINANČNO IN POSLOVNO POROČILO O DOSEŢENIH CILJIH IN REZULTATIH 

LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE  PRLEKIJA LJUTOMER 

ZA OBDOBJE OD 1.1. 2014 DO 31.12. 2014 
 

I. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

 

Pravna podlaga: 

Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer, štev.: 12/2009); 

Statut Javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer. 

 

Podatki:  

Ime zavoda je: LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA PRLEKIJA LJUTOMER.  

Skrajšano ime javnega zavoda: LTO Prlekija Ljutomer.  

Sedeţ zavoda: Jureša Cirila ulica 004, 9240 Ljutomer.  

Direktor: Andrej Vršič, profesor nemškega jezika s knjiţevnostjo in sociologije 

 

Kadrovska zasedba: 

V zavodu so bili  v letu 2014 trije redno zaposleni: višji strokovni sodelavec in strokovni delavec ter 

koordinator II ter direktor, ki je na imenovanju 

Za določen čas je bila zaposleni ena oseba za tri mesece.  

Preko programa javnih del sta bili zaposleni dve osebi, vsaka devet mesece. 

 

Upravni odbor Zavoda: 

V letu 2014 je bil Upravni odbor LTO Prlekija Ljutomer sestavljen iz 7 članov, kot to velevata Odlok 

in Statut. 

Člani so bili: Marijan Pihlar - predsednik UO, Tihomir Babič – podpredsednik, Vlado Kokot in 

Branko Smodiš, oba člana (vsi imenovani s strani OS Občine Ljutomer; 

Marija Tivadar, imenovana s strani OOZ Ljutomer; 

Janko Horvat, imenovan s strani OTZ Ljutomer; 

Tatjana Prelog, predstavnica Zavoda.  

 

Poslanstvo zavoda 

Zavod zagotavlja in opravlja dejavnost na področju turizma in  prireditev v občini Ljutomer. 

Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti  na 

navedenih področjih, z namenom zagotavljanja javne sluţbe in boljše prepoznavnosti občine 

Ljutomer. 
 

Dejavnosti in storitve, ki jih LTO Prlekija Ljutomer izvaja v javnem interesu, so: 

 

1. Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: 

– informiranje turistov, 

– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: 

obiskovalcev), 

– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 

– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritoţb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo 

pristojnim organom, 

– urejanje in vzdrţevanje turistične signalizacije, 

2. Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 

3. Trţenje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 

4. Razvoj in vzdrţevanje skupne turistične infrastrukture, 

5. Razvoj in vzdrţevanje javnih površin, namenjenih turistom, 

6. Organizacija in izvajanje prireditev, 

7. Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, 
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8. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 

 

II. FINANČNO POROČILO 

Realizacija finančnega načrta Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer za obdobje od 

1.1.2014 do 31.12.2014 je v skladu s finančnim načrtom za leto 2014. 

 

Javni zavod za turizem Ljutomer Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer se je financiral v 

skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2014. 

 

Skupni prihodki LTO Prlekija Ljutomer so bili iz naslednjih virov: 

 proračunska sredstva Občine Ljutomer za tekoče funkcioniranje zavoda, sredstva za 

promocijo občine in sejemsko predstavitev gospodarstva (programski del), za prireditve in 

za javna dela, 

 sredstva prodaje turističnih agencijskih storitev, 

 organizacije sejmov, 

 sredstva prodaje blaga in materiala, 

 sredstva najemnin za sejme od podrazstavljavcev, 

 sredstva najemnin za vinske bokse, 

 sredstva storitev (posredovanja-provizija), 

 sredstva vodenje skupin in posameznikov,  

 sredstva oglaševanja in prodaja knjig, 

 izredni prihodki, 

 sredstva, pridobljena na javnih razpisih 

 prejete kazni in odškodnine, 

 in obresti. 

 

Prihodki v letu 2014: 

Višina skupnih prihodkov Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer je bila v poslovnem letu 

2014 v višini  331.380 €, od tega od  turističnih programov in vodenja skupin 15.690 € od prodaje 

blaga in materiala  67.829 €, od najemnin za sejme 8.175 € in bokse 2.660 €, za oglaševanje na spletni 

strani 164 €, za oglaševanje v tiskanih medijih 7.523 € najemnina za stojnice-turistična trţnica 555 €, 

prodaje monografije 55 €, sredstva, pridobljena na razpisih 70.537 €, posredovanje nočitev 405 €, 

provizija od prodaje vstopnic 58€, od obresti 2 €, prejete kazni in odškodnine 42€, izredni prihodki 

368€ ter od transfernih prihodkov 157.317 € (od tega 142.229 € s strani Občine Ljutomer in 15.018 € s 

strani ZZRS za javna dela). 

 

Odhodki: 

Vsi odhodki skupaj za poslovno leto 2014 so bili v višini 326.941 €.  

Tekoči odhodki (stroški dela uprave - plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevki delodajalcev po 

merilih, kot to velja za ostale proračunske uporabnike) si bili višini 85.261€ in prispevki delodjalca za 

socialno varnost 12.087€. Med tekočimi odhodki so bili tudi izdatki za pisarniški in splošni material v 

višini 11.220 €; stroški storitev v višini 71.567 €; programi turizma v višini 71.577 € (so za izvajanje 

projektov, promocijske aktivnosti in sejemskih prireditev ter prireditev občinskega pomena, nakup IT 

opreme in pisarniška oprema); javna dela v višini 17.996 €; drugi stroški (takse in pristojbine, 

študentski servis in delovna praksa) v višini 3.054 €; stroški zalog 52.153 €; finančni odhodki 

(popravek odbitnega deleţa DDV 1.970 € in obresti 55€. 

Zavod za turizem Ljutomer Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer je poslovno leto 2014 

zaključila s preseţkom prihodkov nad odhodki v višini 4.440 €. 

Na podlagi mesečnih zahtevkov je Občina Ljutomer LTO Prlekija Ljutomer v letu 2014 nakazala iz 

občinskega proračuna skupaj 142.229 € za naslednje namene: sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalcev po merilih, kot to velja za ostale proračunske 

uporabnike, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za 
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izdatke za blago in storitve za poslovanje zavoda in sredstva za izvajanje promocijske aktivnosti in 

sejemskih predstavitev ter sredstva za izvedbo prireditve občinskega pomena na prostem kot tudi 

razliko za  javna dela. 

V letu 2014 smo imeli v Zavodu na praktičnem usposabljanju  2 dijakinji in 1 dijaka Srednje šole za 

gostinstvo in turizem Radenci, od katerih  je vsak opravil 114 ur praktičnega dela. Prakso sta opravljali 

tudi dve študentki turistične smeri, vsaka je imela 400 ur prakse. 

V Zavodu smo v skladu s pogodbo o delovni praksi zagotovili sredstva za prehrano, prevoz in 

zakonito nagrado. 

 

Zavod v letu 2014 ni imel investicijskih vlaganj. 

 

Sredstva so bila namensko porabljena. 

 

Trţni prihodek Zavoda je bil v letu 2014 v višini 52%. 

 

II. PROGRAMSKO POROČILO 
 

PROGRAMSKI CILJI IN REZULTATI: 

 

Programski cilji za poslovno leto 2014 so bili izvedeni v skladu s programom dela za leto 2014, 

vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo moţno izpeljati vseh načrtovanih aktivnosti. 

 

Program dela za leto 2014 je bil uresničen v naslednjih segmentih: 

 

1. PROMOCIJA 

A. Promocija zaokroţenega turističnega območja Prlekija Ljutomer na turističnih borzah in 

sejmih (9 sejmov, izmed katerih sta 2 iz projekta City Cooperation 

 

SEJEM: VAKANTIEBEURS 2014 – sejem turizma 

DRŢAVA/MESTO: NIZOZEMSKA, UTRECHT 

DATUM: 13. – 20. 01. 2014 

Velikost stojnice: 6 m2 na stojnici SPIRIT-a (STO) 

 

LTO Prlekija Ljutomer se je sejma udeleţila tretjič. V sklopu stojnice SPIRIT-a smo imeli en pult in 

sod za animacijo, kjer je podjetje P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. točilo vino. Gosti so spraševali po 

kampih in aktivnih počitnicah. Sejem je obiskalo 110.000 ljudi. Je največji turistični dogodek na 

Nizozemskem. 

 

SEJEM: FERIENMESSE WIEN 2014 – sejem turizma 

DRŢAVA/MESTO: AVSTRIJA, DUNAJ 

DATUM: 16. – 19. 1. 2014 

Velikost stojnice: samostojni nastop 16m
2 

 

Sejem velja za največji avstrijski turistični sejem. 

Obiskovalci so se zanimali za wellnes, terme in vinske ceste. Partnerji na sejmu so bili Bioterme Mala 

Nedelja, TK Hlebec in P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o in Zavod za turizem Radenci. Imeli smo 

gastronomsko animacijo. Sejem je bil dobro obiskan, saj so v 4 dneh našteli 180.000 obiskovalcev. 

Zanimanje za Prlekijo je bilo veliko. 

 

SEJEM: FERIENMESSE LINZ 2014 – sejem turizma 

DRŢAVA/MESTO: AVSTRIJA, LINZ 

DATUM: 23. – 25. 01. 2014 

Velikost stojnice: 4 m
2
  pult na stojnici SPIRIT-a (STO)  

 



5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

23. junij 2015 

 

85 

 

Prebivalci Linza in celotne zvezne deţele Zgornja Avstrija so znani kot dobri popotniki. Gre za bogato 

regijo. Obiskovalci so se zanimali za gastronomijo, vinske ceste  in terme. Vse to smo jim lahko tudi 

ponudili. Svoje bivanje v termah poveţejo z obiski okoliških krajih.  

 

SEJEM: TURIZEM IN PROSTI ČAS 2014 

DRŢAVA/MESTO: SLOVENIJA / LJUBLJANA 

DATUM: 29. 01 – 1. 2. 2014 

Velikost stojnice: pult v okviru stojnice RDO Pomurje 

 

Ta sejem je edini v Sloveniji, ki se ga udeleţimo spomladi. Imeli smo en pult s splošnimi 

informacijami o Ljutomeru in okolici. Maskota v človeški obliki - konj kasač Tinko - je delil prospekte 

in vabil obiskovalce na stojnico.  

 

SEJEM: FREE 2014 – sejem turizma 

DRŢAVA/MESTO: NEMČIJA /MÜNCHEN 

DATUM: 19. 02 – 23. 2. 2014 

Velikost stojnice: Animacija na stojnici SPIRIT-a, (STO) 

 

LTO Prlekija Ljutomer se je petič predstavila na Bavarskem. Gre za največji turistični sejem v tej 

zvezni deţeli, ki ga je obiskalo 114.000 ljudi. Podrazstavljavec je bil P&F Jeruzalem Ljutomer. 

Gastronomska animacija je bila dobrodošla pri obiskovalcih našega pulta. Spraševali so po 

gastronimiji, termah in aktivnem dopustu. 

 

SEJEM: POHODNIŠKI IN KOLESARSKI SEJEM 2014 

DRŢAVA/MESTO: NIZOZEMSKA/ AMSTERDAM 

DATUM: 1. – 2.3. 2014 

Velikost stojnice: pult v okviru SPIRIT-a (STO in GIZ pohodništvo in kolesarjenje) 

 

Je največji specializirani sejem za kolesarstvo in pohodništvo za regijo BENELUKS. Sejma smo se 

udeleţili prvič, kajti imamo ţe dovolj kolesarskih in pohodniških produktov, ki jih je potrebno lansirati 

na trg, direktnemu kupcu. Sejem je obiskalo v dveh dneh 11.000 obiskovalcev. Obiskovalci so 

spraševali ciljno: Koliko km so poti, kje se spi, prehrana, zanimivosti ob poteh.  

 

SEJEM: FREIZEIT 2014 – sejem turizma 

DRŢAVA/MESTO: AVSTRIJA / CELOVEC 

DATUM: 11. – 13.04. 2014 

Velikost stojnice: lastna stojnica 10m
2
 

 

Največji turistični sejem na avstrijskem Koroškem, na katerem smo se predstavili sedmič. 

Podrazstavljavci: P&F Jeruzalem Ljutomer, Bioterme Mala Nedelja, Obiskovalci poznajo Slovenijo in 

Prlekijo. Povpraševali so po gastronomiji, termah in turističnih kmetijah ter aktivnem dopustu. 

Podrazstavljavci so obiskovalcem  ponudili dobrote kmetij in vino. Sejem je bil dobro obiskan, saj so 

v treh dneh našteli  47.000 obiskovalcev. 

 

SEJEM: GRAZER FRÜHJAHRSMESE 2014 - velesejem 

DRŢAVA/MESTO: AVSTRIJA / GRADEC 

DATUM: 1. – 5.5. 2014 

Velikost stojnice: lastna stojnica 9m
2
 

 

Ker letos ni bilo turističnega sejma, ki smo se ga udeleţili vsako leto, smo se odločili za Pomladni 

velesejem. Stojnica je imela enkratno pozicijo, saj smo bili poleg glavnega vhoda. Podrazstavljavci so 

bili: Bioterme,  P&F Jeruzalem Ljutomer in Stari hrast. Ti so obiskovalcem delili domače dobrote in 

ponujali degustacijo vin. Obiskovalci so se zanimali za terme in turistične kmetije ter aktivni dopust. 

60.000 obiskovalcev so našteli v 5 dneh sejma. 
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KOLESASRKI SEJEM FRIEDRICHSHAFEN 2014 

DRŢAVA/MESTO: NEMČIJA / FRIEDRICHSHAFEN 

DATUM: 30.8. 2014 

Velikost stojnice: pult na stojnici SPIRIT-a (STO)  

 

Sejma smo se udeleţili prvič. Gre za največji sejem v Nemčiji, kar se tiče kolesarjenja. Obiskovalci so 

povpraševali po kroţnih kolesarskih turah, moţnost izposoje koles in nastanitvah. Nekatere so tudi 

zanimale terme in gorsko kolesarjenje. Gre za dinamične turiste, ki dnevno prekolesarijo do 100km in 

več. 

 

SEJEM: POHODNIŠKI SEJEM TOURNATOUR 2014 

DRŢAVA/MESTO: NEMČIJA / DÜSSELDORF 

DATUM: 5. – 7.9. 2014 

Velikost stojnice: pult na stojnici SPIRIT-a (STO in GIZ pohodništvo in kolesarjenje)  

 

Sejma smo se udeleţili prvič in bili z obiskom ter povpraševanjem po naši destinaciji zadovoljni. 

Severno Porenje Vestfalija je bogato območje in prebivalci dosti potujejo. Zanimali so se za daljše 

pohodne poti do 20 km dnevno, za kroţne pohodne poti in za kampe ter turistične kmetije. Radi so 

mobilni, a tudi v enem kraju ostanejo dva do tri dni in prehodijo celotno področje.  

 

SEJEM: GRAZER HEBSTMESSE  2014 - velesejem 

DRŢAVA/MESTO: AVSTRIJA / GRADEC 

DATUM: 2. – 6.10. 2014 

Velikost stojnice: lastna stojnica 9m
2
 

 

Sejma smo se udeleţili drugič. Prvič v letu 2006. Jesenski čas je pravi čas, da obiskovalce sejma spet 

spomnimo, da nas obiščejo. Spraševali so po termah, turističnih kmetijah. Jeruzalem jim je poznan, 

imajo lepe spomine na dobro hrano in vino. Podrazstavljavec P&F Jeruzalem Ljutomer je 

obiskovalcem ponujal degustacijo vin. 

 

SEJEM: SEJEM ZA UPOKOJENCE 2014 

DRŢAVA/MESTO: AVSTRIJA / DUNAJ 

DATUM: 12. – 15.11. 2014 

Velikost stojnice: pult v okviru SPIRIT-a (STO) 

 

Sejma smo se udeleţili prvič, kajti naša destinacija je zanimiva za upokojence, ki so radi v termah in 

potem še naredijo kakšen izlet v bliţnjo okolico. Avstrijski upokojenci radi potujejo in so še denarno 

močni ter si privoščijo vsaj 2x na leto bivanje v termah. Mnoge je zanimalo tudi kolesarjenje, kar nas 

je vse presenetilo.  

 

SEJMA V OKVIRU PROJEKTA CITY COOPERATION: 

 

Oba sejma sta bila odobrena s strani EU Skupnega tehničnega sekretariata SI-AT na osnovi pogodbe 

med partnerji v  projektu City cooperation. 

 

SEJEM: BIT Milano 2014 - turistična borza in sejem 

DRŢAVA/MESTO: ITALIJA, MILANO 

DATUM: 13. – 15. 2. 2014 

Velikost stojnice: pult v okviru SPIRIT-a (STO) 

 

Na informacijskem pultu smo predstavili celotno ponudbo vseh 24 mest projekta, delili brošure mest 

in koledarje prireditev.. Na sodu, ki je v obliki pulta smo izvajali gastronomsko animacijo. Sejem je 

obiskalo 90.000 ljudi, ki so iskali nove in ţe utečene destinacije. Zanimali so se za terme in 

gastronomski turizem ter tudi za aktivni dopust, kar je trend v Italiji.  
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SEJEM: ITB BERLIN 2014 – turistična borza in sejem 

DRŢAVA/MESTO: Nemčija/Berlin 

DATUM: 5. – 19. 3. 2014 

Velikost stojnice: 20m
2
 

 

ITB Berlin je največja turistična borza na svetu, ki jo vsako leto v petih dneh obišče več kot 120.000 

obiskovalcev. Predstavilo se je 182 drţav in več kot 10.000 razstavljavcev. 

Na 20m
2
 smo predstavili celotno ponudbo vseh 24 mest projekta. Izvajali smo gastronomsko 

animacijo, delili brošure mest, kolesarske poti in obiskovalce informirali o naši ponudbi., Zanimali so 

se za terme in turizem na podeţelju, kolesarjenje in kampiranje.  

 

2. INFORMACIJE in LOKALNA TURISTIČNA VODENJA 

A. Informiranje obiskovalcev je potekalo v treh TIC-ih, Ljutomer, Jeruzalem in Cven. 

TIC Ljutomer je bil odprt od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro in ob sobotah od 8. do 12. ure. 

TIC Jeruzalem je bil odprt vsak dan od novembra do marca od 10. in 16. ure, ostale mesece vsak 

dan med 9. in 19. uro. 

B. Vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov. V registru imamo vpisanih 33 lokalnih 

turističnih vodičev, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Odloku o lokalnem turističnem 

vodenju v Občini Ljutomer oziroma na zaokroţenem turističnem območju Prlekija Ljutomer.  

 

3. E-POSLOVANJE IN INTERNET 

A. Smo skrbniki portala Slovenske turistične organizacije na področju oţje Prlekije ter skrbniki 

centralnega rezervacijskega sistema STO-ja za področje Prlekije (nočitve). 

B. Spletne strani LTO Prlekija Ljutomer www.jeruzalem.si smo dopolnjevali celo leto. 

 

4. TISKANI MEDIJI 

A. Tisk promocijskega gradiva v slovenskem in tujih jezikih:.  

a) Natisnili smo katalog za leto 2014 Park Jeruzalem Slovenija v desetih  jezikih, v 

nakladi 30.000 izvodov. Ponatis 2.000 nemških izvodov. 

b) Natisnili smo programe izletov v 9 jezikih. 

c) Natisnili smo turistične znamenitosti v 9 jezikih. 

d) Natisnili smo prospekt Ljutomera. 

 

5. PROJEKTI 

a) CITY COOPERATION: Projekt je del evropskega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo 

in Avstrijo SI-AT 2007-2013. Kot tretja stran pa so še madţarski partnerji. Vodilni partner je 

Regionalmanagement Steiermark iz Avstrije. Gre za sodelovanje 24 mest (9 slovenskih, 8 

avstrijskih in 7 madţarskih). V letu 2014 smo skupaj s partnerji izvedeli promocijo projekta na 

turističnih sejmih Milano, Berlin, natisnili smo prospekt o Ljutomeru, izdelali smo maskoto 

Ljutomera-kasača ter naredili aplikacije za pametne telefone za operacijska sistema android in 

ios. Projekt je vreden za LTO Prlekija Ljutomer 300.000€, od tega zagotovi 80,75% EU, 10% 

RS in 9,25% LTO Prlekija Ljutomer s trţne dejavnosti, skupaj z Občinami Ljutomer, Radenci 

in Gornja Radgona, ki prispevala vsaka po 3.500€. 

 

6. PRIREDITVE 

PRIREDITVE in PROMOCIJA 2014 

KAJ KDAJ 

Sejem cvet in med  april (organizator) 

Jeruzalem vabi  od maja do oktobra (organizator) 

Grossmannov festival filma in vina julij (pomoč pri logistiki) 

JAZZ Jeruzalem  julij (organizator) 

Občinski praznik avgust (organizator in soorganizator) 

Prleški sejem  avgust (pomoč pri logistiki) 

Postavljanje klopotca na Jeruzalemu avgust (organizator) 

http://www.jeruzalem.si/
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Koncert Andraţa Hribarja september (soorganizator) 

PRLEKFEST; Kuji, vino, pogače oktober (pomoč pri logistiki) 

Martinovanje  november (soorganizator) 

Štefanov pohod na Jeruzalem december (organizator) 

Silvestrovanje  december (soorganizator) 

Turistična trţnica vso leto, vsako soboto (organizator) 

Boţični bazar  november, december (organizator) 

Ţlahtni abonma Januar –marec; september-

december(soorganizator) 

Kasač Tinko čez vso leto 

 

Sejem Cvet in med 

26.4. 2014 

 

Letos je sama prireditev potekala spet samostojno. Odziv vrtnarjev ter cvetličarjev je bil skromen. 

Zraven stalnega čebelarja (Slavka Filipiča) so se sejma udeleţili še čebelarsko društvo Ljutomer. 

Prisotni pa so še bili vrtnarstvo Dolamič, Fajn tim (drevesnica, roţe), MM Kaučič (testenine, jajca, 

gibanice..) in zavarovalnica Maribor. Kljub temu so obiskovalci lahko izbirali med različnimi 

vrtninami, sadikami, lončnicami, medom ter izdelki iz medu. Poskušali smo vstopiti tudi v stik z 

drevesnicami (sadno drevje), vendar noben ni bil pripravljen za sodelovanje oz. so jim zmanjkale 

sadike. 

 

JERUZALEM VABI 

 

1x na mesec (od maja do oktobra) 2014 

31.05., 21.06., 16. in 30.08., 27.09., 11. in 25. 10. 

 

V soboto, enkrat na mesec, se je odvijala prireditev Jeruzalem vabi, kjer so bili obiskovalci (turisti) 

deleţni vinskih degustacij ter kulinaričnih dobrot Prlekije. Vsakokrat so bili prisotni 3 do 4 

vinogradniki, kjer zraven degustacij, razkrijejo tudi skrivnosti pridelave vin ter pravilno degustiranje 

vin. Zraven vin seveda »paše« tudi prava prleška »jedača« (krapci, kvasenice potice, postrţjače, 

zaseka, meso s tünke…) za katero so poskrbele članice in člani Kluba prleških babic s Pristave. 

V tem letu je bilo tudi več ponudnikov na trţnici (zeliščar Tivadar, sirarna Perc, TK Vrbnjak, Čeh 

Cvetka). 

16. avgusta smo v sklopu prireditve postavili tudi klopotec. Pri kulturnem programu so sodelovali tudi 

člani Kluba prleških babic (folklora, ljudski pevci), članice so pripravile delavnice za otroke. Prisotna 

je bila tudi ljutomerska vinska kraljica Ines Munda.  

Zaključna prireditev je bila 25. 10. v Dvorcu Jeruzalem (slabo vreme). Vinogradniki so bili 4, prisotni 

pa še zeliščar ter Klub prleških babic. Suzana Kaučič je pripravila in vodila delavnice za otroke – na 

temo čarovnice. 

Poskrbljeno je bilo tudi za 2 glasbena dogodka. Zgoraj v restavraciji je nastopal Joţe Zadravec & 

Band s pevko Ano Bezjak ter večerni samostojni koncert Mojce Prejac z Bandem.  

Popoldan je dogodek obiskalo veliko ljudi, kljub slabemu vremenu. Nad idejo in dogodkom v samem 

Dvorcu Jeruzalem so bili navdušeni. Razočarani smo bili le nad večernim obiskom koncerta od Mojce 

Prejac. 

 

JAZZ JERUZALEM 

RAOUL & THE WISEMEN 

06. 07. 2014 

 

LTO Prlekija Ljutomer je organiziral s pomočjo Dvorca Jeruzalem v Jeruzalemu prireditev Jazz 

Jeruzalem, ki je potekal ţe četrtič. Nastopajoči so bili gostje iz Nizozemski RAOUL & THE 
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WISEMEN, ki so nas popeljali v svet jazz-a, soula, rocka, šansona ter ne nazadnje v svet slovenske 

zimzelene glasbe.  

Prireditev je potekala na terasi Dvorca Jeruzalem. Lepo število gledalcev je bilo spet navdušenih nad 

izvedbo vseh glasbenikov. Vinarji pa so poskrbeli za vinske degustacije.  

Kasnejši vtisi poslušalcev so bili pozitivni, si ţelijo takih prireditev na Jeruzalemu, saj je za to zvrst 

glasbe ter glasbenih skupin več kot primerno okolje. 

 

GROSSMANNOV FESTIVAL FILMA IN VINA 

(julij) 2014 

 

TIC Ljutomer je bil info točka za obiskovalce festivala. V času festivala je bil podaljšan čas odprtja 

TIC Ljutomer, kjer so lahko udeleţenci festivala dobil informacije o regiji ter kupovali spominke. 

 

58. OBČINSKI PRAZNIK 

 

UTRINKI IZ VINSKE CESTE JERUZALEM 

03.08. 2014 

 

LTO Prlekija Ljutomer je skupaj z vinogradniki tudi to leto »preselil« prireditev Jeruzalem vabi v 

Ljutomer. 

Z vinogradniki smo hoteli ljutomerčanom pribliţati Vinsko cesto Jeruzalem. Predstavljali so se 3 

vinogradniki (vinogradništvo Kovačič, Vinoreja Kaučič, in vinogradništvo Škrget) ter LTO Prlekija 

Ljutomer s spominki. 

Letos smo postavili mize pred vhodom na hipodrom, saj na hipodromu nismo smeli biti (z 

degustacijami bi bili nelojalni konkurent gostincu?!). Pričakovalo se je več ljubiteljev vina, saj so 

potekala tudi kasaške dirke. Očitno v Ljutomeru ni veliko ljubiteljev vina, saj so domačini šli kar 

mimo. 

 

58. OBČINSKI PRAZNIK 

 

DELAVNICA ZA OTROKE S KASAČEM TINKOM, Park I. slovenskega tabora 

04. 08. 2014 

 

LTO Prlekija Ljutomer je v sklopu prireditev ob občinskem prazniku pripravilo delavnice za otroke. 

Otroci so skozi risbo, trganke ter iskanje znamenitosti spoznavali ter občudovali mestne znamenitosti 

Ljutomera.  

Otroci so na tleh (velika cerada) ustvarjali z barvicami, svinčniki, s kolaţ papirjem znamenitosti 

Ljutomera skozi njihove oči.  

Razen ustvarjanja z barvicami, svinčniki in podobno so še potekala gibalno – rajalne igre. 

 

Na delavnice so prišle starejše skupine iz Vrtca Ljutomer ter otroci, ki so obiskovali ţupnijski oratorij. 

Ostalih otrok je bilo zelo malo. 

Na koncu so bili vsi deleţni sladoleda. 

 

Strošek sladoleda je kril LTO Prlekija Ljutomer. 
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OBČINA SE PREDSTAVI 

06. 08. 2014 

 

V sklopu prireditve OBČINA SE PREDSTAVLJA, na Glavnem trgu Ljutomer, se je predstavil tudi 

naš zavod. Predstavili smo naše delo in namen zavoda.  

Na sami »stojnici« smo ponujali razglednice, reklamni material in podobno. 

Sama prireditev z naše strani je uspela in mislim, da je to prireditev, kjer se občani in gostje lahko iz 

prve roke seznanijo s posameznimi zavodi, občinskimi sluţbami ter njihovim delom.  

 

PRLEŠKI SEJEM 

09. 08. 2014 

 

LTO Prlekija je pomagal pri logističnih delih. 

Izmera Glavnega trga ter ulic okrog njega, Stari trg (izmero vršila Gregor Ţiţek LTO Prlekija 

Ljutomer, Sašo Ţuman TD Ljutomer in Katarina občina Ljutomer). 

08.08. 2014 – Dostava nalepk ter pomoč pri lepljenju oznak oz. številk na Glavnem trgu, sosednjih 

ulicah ter Starem trgu.  

09.08. 2014 dopoldan na razpolago TIC Ljutomer (pisarna), rekviziti (miza, stoli, klopotec). 

Tudi letos je LTO Prlekija Ljutomer s sodelovanjem vinogradnikov (vinoraja Kaučič, vinogradništvo 

Kovačič, vinogradništvo Škrget, vinogradništvo Weigl) pripravil Vinsko cesto Jeruzalem v Ljutomeru. 

Vso dogajanje (vinske degustacije) je potekalo v Berdenovi ulici. 

Odzivi obiskovalcev so bili tudi letos navdušojoči, tako da se vidi, da je to prava smer za nadaljevanje 

zgodbe. 

 

ANDRAŢ HRIBAR 

26. 09. 2014 

 

Mediaart (Bojan Pintrič) je organiziral koncert slovenskega kantavtorja Andraţa Hribarja v hotelu 

Stela Ljutomer. LTO Prlekija Ljutomer je omenjeni druţbi pomagal pri izvedbi koncerta (logistično 

ter denarno).  

Tudi tukaj je bilo opaziti, kot povsod v Ljutomeru, da na slovenske izvajalce ne prihaja veliko 

poslušalcev.  

 

PRLEKFEST; Kuji, vino, pogače 

12. 10. 2014 
 

Pomagali smo pri logistiki prireditve (seznam ponudnikov) ter sodelovanje s stojnico (promocija in 

prodaja) na sami prireditvi. 

 

MARTINOVANJE 2014 

8. november 2014 

 

Letošnje Martinovanje 2014 je organizirala TP Vaščanka, saj so bili izbrani na javnem razpisu za 

Martinovanje 2014, soorganizator pa je bila Občina Ljutomer ter LTO Prlekija Ljutomer. TP 

Vaščanka je prevzela vso logistiko, glasbene skupine, krst mošta ter program.  

Martinovanje je tudi letos potekalo pri Ljutomerski kleti, kjer so si lahko obiskovalci ogledali klet. V 

kulturnem programu so sodelovali babinski folkloristi. Künštni Prleki so pripravili krst mošta, 

potekale so tudi nagradne igre. Potekalo je tudi tekmovanje v kuhanju juhe iz svinjskih nogic - 

tačovica. Tačovico je kuhalo 7 ekip. Letos prvič je potekalo tekmovanje za »Naj prleški špricar«. 

Tekmovanja se je udeleţilo 10 vinarjev.  

Po vsem tem je sledila zabava z narodno zabavnim ansamblom Štrk in Mejaši. Oba ansambla sta 

pritegnila veliko mnoţico obiskovalcev. 

Vendar, kot se opaţa zadnja leta, gre predvsem za večerni koncertni dogodek, ki z Martinovanjem ter 

običaji nima nič skupnega. 
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12. ŠTEFANOV POHOD Z BAKLAMI NA JERUZALEM 

26.12. 2014 

26. decembra 2014 je potekal ţe 12. tradicionalni Štefanov pohod z baklami na Jeruzalem, ki ga 

organizira LTO Prlekija Ljutomer. Letos nam je bilo z vremenom prizanešeno in tako se nas je na 

Glavnem trgu zbralo cca. 40 pohodnikov. Pot nas je vodila čez Jurševko, Radomerje, Cuber, kjer je 

bila pri Habjaničevih prva okrepčilna postaja (čaj, kuhano vino, keksi). Pot smo nadaljevali proti 

Plešivici, kjer je bila pri Rajhovih druga okrepčilna postaja (čaj, kuhano vino, »kačja slina« in keksi). 

Ob poti pa se nam je pridruţilo še lepo število pohodnikov z baklami in svetilkami. Na Jeruzalem nas 

je prispelo cca. 70 pohodnikov z ljutomerske smeri. 

 Na Jeruzalemu sta otroke pričakala ţe Boţiček in dedek Mraz (hvala TD Cven, ki so »pripeljali« oba 

moţa na Jeruzalem) z darili, katere je prispeval LTO Prlekija Ljutomer. Otrokom je bil tako trud, ki so 

ga vloţili v pohod poplačan. Za topel napitek, čaj in kuhano vino, pa je poskrbel Dvorec Jeruzalem. 

Ob 18.00 uri pa se je pričela tudi maša v cerkvi Ţalostne Matere Boţje. 

Po nekaterih ocenah bi naj bilo pohodnikov, ki so prispeli na Jeruzalem z več strani, okrog 100. 

 

SILVESTROVANJE 2014 

31. december 2014 

 

Letošnje Silvestrovanje 2014 je organiziralo Gostinstvo in organizacija prireditev Matej Vrbančič 

s.p,. Ponudnik se je izbral preko javnega razpisa. Soorganizator pa je bila Občina Ljutomer ter LTO 

Prlekija Ljutomer.  

Zgoraj omenjeni ponudnik, je prevzel vso logistiko, glasbeno skupino, igre ter ognjemet.  

Letos se je na trgu zbralo manjšo število obiskovalcev – vzrok zelo mrzlo vreme. Glasbena skupina 

Tropik je kljub mrzlemu vremenu pripravila odlično vzdušje. Tudi ognjemet je bil dolg. 

 

TURISTIČNA TRŢNICA 2014 

 

Turistično trţnico 2014 smo pričeli v mesecu januarju. 

Turistična trţnica poteka vsako soboto. Dosedanji obisk trţnice je zadovoljiv, saj lahko opazimo, da 

ljudje ţe z namenom pridejo na trţnico po nakupih. Ne nazadnje pa je tudi lepa popestritev sobotnega 

dopoldneva na trgu. Lahko pa tudi sklepamo, da ima trţnica tudi širšo korist, saj so bliţnji lokali, 

predvsem zunanje terase lepo obiskane, tudi s strani kupcev s trţnice. Letos se je opazila t.i. kriza, saj 

je bil obisk trţnice manjši. Posledica tega je, da je nekaj ponudnikov prenehalo prihajat na trţnico. Po 

drugi strani, pa je prišlo nekaj novih. 

Smotrno bi bilo tudi razmisliti o novih stojnicah ter lokaciji. 

 

BOŢIČNI BAZAR  2014 

 

Nadaljevanje Turistične trţnice je bil t.i. Boţični bazar, ki je potekal ob sobotah konec novembra in 

ves december. 

Tudi na Boţičnem bazarju je bilo zelo ţivahno, saj si je le tega ogledalo oz. obiskalo lepo število 

obiskovalcev. Sam Boţični bazar je pripomogel tudi k decembrskemu vzdušju na Glavnem trgu 

Ljutomer.  

 

TURISTIČNA TRŢNICA 

 

MESEC KOLIKO sobot, ostalih dni Št. ponudnikov 

januar 4 14 

februar 3 10 

marec 5 24 
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april 4 21 

maj 5 13 

junij 4 9 

julij 4 5 

avgust 4 7 

september 4 9 

oktober 4 10 

november 3 9 

SKUPAJ 44 131 

 

BOŢIČNI BAZAR 

 

MESEC KOLIKO sobot, ostalih dni Št. ponudnikov 

november, december 8 58 

SKUPAJ 8 58 

   

   

   

 

ŢLAHTNI ABONMA 

2014 

 

LTO Prlekija Ljutomer je sodeloval kot partner pri organizaciji Ţlahtnega abonmaja v Ljutomeru 

skupaj z OI JSKD Ljutomer. 

LTO Prlekija Ljutomer je poskrbela za prodajo abonmajev ter kart pred samo prireditvijo. Zadolţeni 

smo še bili za informiranje o predstavah. 

 

KASAČ TINKO 

 

V letu 2014 je LTO Prlekija Ljutomer iz projekta City Cooperation- 24 mest, financirala izdelavo 

maskote – KASAČA TINKA. Kasač Tinko je bil več kot odlično sprejet na vseh prireditvah, še 

posebej so bili navdušeni nad njim otroci. Tabela nastopov Tinka na različnih prireditvah: 

 

KDAJ KJE ČAS NAROČNIK 

29.01. – 01.02. 2014 Alpe Adria sejem 

Ljubljana 

16 ur LTO Prlekija 

Ljutomer 

17.05. 2014 Ljutomer, Radenci 

(maraton) 

4 ure LTO Prlekija 

Ljutomer 

25.05. 2014 Ljutomer konjske dirke 3 ure Kasaški klub 

30.06. 2014 Murska Sobota 30 minut LTO Prlekija 

Ljutomer 

03.08. 2014 Ljutomer konjske dirke 1 ura Kasaški klub 

04.08. 2014 Občinski praznik 

(delavnice in društva) 

3 ure LTO Prlekija 

Ljutomer 

06.08. 2014 Občina na prostem 2 uri LTO Prlekija 

Ljutomer 

16.09. 2014 Bad Radkersburg 30 minut LTO Prlekija 

Ljutomer 

21.09. 2014 Ljubljana 140 let kasaštva 1 ura Kasaška zveza 

Slovenije 

22.09. 2014 Glavni trg - mobilnost 1 ura Vrtec Ljutomer 

22.09. 2014 Vrtec pohod Ljutomer 30 minut Vrtec Ljutomer 

07.10. 2014 Kostanjev piknik – Vrtec 1 ura Vrtec Ljutomer 
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Ljutomer 

18.10. 2014 ŠIC Ljutomer -

osteoporoza 

1,5 ure Društvo za 

osteoporozo 

Ljutomer 

SKUPAJ  35 UR  

 

     8. SODELOVANJA: 

A. Sodelovanje s turistično informativnimi centri Ljutomer, Jeruzalem ter Cven,  

B. Sodelovanje s SPIRITOM na področju sejemskih nastopov in  študijskih tur za novinarje in 

organizatorje potovanj, ki iščejo nove destinacije v Sloveniji in drugimi LTO-ji, 

C. Z vsemi zainteresiranimi društvi na področju Prlekije in izven nje ter tujine, 

D. S Pomursko turistično zvezo iz Murske Sobote, 

E. S Prleško razvojno agencijo Ljutomer, 

F. Z drugimi razvojnimi agencijami, 

G. Z Regionalno destinacijsko organizacijo Pomurje (RDO) 

 

9. STATISTIKA 

 

VODENE OSEBE V SKLOPU TURISTIČNIH PROGRAMOV: 

leto Domači Tuji SKUPAJ 

2004 1045 228 1.273 

2005 1134 332 1.466 

2006 1068 381 1.449 

2007 1131 652 1.783 

2008 825 532 1.357 

2009 960 319 1.279 

2010 1428 387 1.815 

2011 686 329 1.064 

2012 666 633 1.299 

2013 777 730 1.537 

2014 806 303 1.109 

 

VODENE OSEBE – OGLED LJUTOMERA 

leto domači tuji skupaj 

2009 144 30 174 

2010 164 111 275 

2011 641 173 887 

2012 198 99 297 

2013 265 0 265 

2014 428 130 558 

 

VODENE OSEBE-OGLED CERKVE ŢALOSTNE MATERE BOŢJE JERUZALEMSKE 

LETO DOMAČI TUJI SKUPAJ 

2009 309 174 483 

2010 216 189 405 

2011 416 310 726 

2012 305 917 1222 

2013 292 612 904 

2014 177 361 538 
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Statistika obiskovalcev od leta 2009 do leta 

2014 po drţavah 

 

DRŽAVA:
2009 TIC LJUTOMER 

in TIC JERUZALEM:

2010 TIC LJUTOMER 

in TIC JERUZALEM:

2011 TIC LJUTOMER 

in TIC JERUZALEM:

2012 TIC LJUTOMER 

in TIC JERUZALEM:

2013 TIC LJUTOMER 

in TIC JERUZALEM

2014 TIC LJUTOMER 

in TIC JERUZALEM
SKUPAJ:

1. AVSTRIJA 1 15.552 1 13.250 1 15.327 1 11.155 1 12.038 1 9.857 77.179

2. SLOVENIJA 2 11.375 2 10.694 2 13.390 2 7.115 2 8.374 2 9.339 60.287

3. NEMČIJA 3 1.390 3 2.006 3 1.655 3 2.435 3 2.688 3 3.407 13.581

4. MADŽARSKA 5 702 4 602 5 418 4 688 4 673 4 581 3.664

5. GBR 4 730 5 558 4 504 9 254 11 225 10 281 2.552

6. FRANCIJA 12 186 6 393 7 376 6 310 5 532 9 313 2110

7. HRVAŠKA 11 195 7 304 8 353 11 202 7 424 5 462 1940

8. IZRAEL 9 225 8 291 11 252 7 274 12 151 18 115 1308

9. NIZOZEMSKA 8 253 9 276 9 347 8 263 8 369 6 455 1963

10. ITALIJA 6 327 10 224 6 424 5 428 10 270 7 438 2111

11. RUSIJA 20 48 11 162 20 61 13 152 17 78 16 142 643

12. ČEŠKA 10 198 12 123 12 195 12 168 9 326 11 244 1254

13. BELGIJA 7 257 13 95 10 337 10 207 6 435 8 327 1658

14. ZDA&KANADA 13 153 14 84 14 112 14 98 13 130 15 145 722

15. ŠPANIJA 16 73 15 83 15 111 19 47 22 40 19 85 439

16. DRUGE 25 14 16 52 21 52 16 75 19 50 22 54 297

17. POLJSKA 23 27 17 46 22 35 20 42 14 117 17 117 384

18. JAPONSKA 15 89 18 38 19 69 17 69 27 13 28 10 288

19. ŠVICA 19 49 19 33 13 118 15 76 20 45 14 147 468

20. AVSTRALIJA & NZ 24 18 20 33 16 96 22 32 21 43 23 38 260

21. ŠVEDSKA 17 60 21 29 23 35 23 32 18 70 26 28 254

22. FINSKA 21 47 22 19 18 73 25 25 23 31 13 179 374

23. SRBIJA 18 55 23 17 17 85 24 26 15 107 21 68 358

24. IRSKA 30 2 24 14 29 8 29 6 26 15 27 14 59

25. SLOVAŠKA 22 35 25 13 24 21 18 50 16 88 12 195 402

26. DRUGE EU 14 105 26 10 32 0 21 37 24 29 31 2 183

27. NORVEŠKA 26 12 27 6 25 20 26 23 32 0 24 34 95

28. BiH 27 6 28 5 28 8 30 3 29 2 20 78 102

29. PORTUGALSKA 28 4 29 3 27 9 31 3 28 5 30 2 26

30. DANSKA 29 4 30 2 30 4 28 10 25 16 25 28 64

31. MAKEDONIJA 31 2 31 0 31 4 27 19 31 0 29 7 32

32. TURČIJA 32 0 32 0 26 10 32 0 30 1 32 0 11

SKUPAJ: 32.193 29.465 34.509 24.324 27.385 27.192 175.068  
 
 

 

 

Ljutomer, maj 2015      Direktor LTO Prlekija Ljutomer 

                   Andrej Vršič, profesor 
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O b r a z l o ţ i t e v : 
 

V skladu z 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer 

(Uradno gasilo Občine Ljutomer št. 12/2009) je pristojnost Občinskega sveta Občine Ljutomer, da 

potrdi Zaključni račun javnega gospodarskega zavoda za turizem Lokalne turistične organizacije 

Prlekija Ljutomer za leto 2014 in Poslovno poročilo za leto 2014.  

 

Ustanoviteljica zavoda za turizem Ljutomer Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer je 

Občina Ljutomer. Zavod ima javno pooblastilo za izvajanje javne sluţbe na področju turizma v Občini 

Ljutomer. 

 

Predlog Zaključnega računa javnega gospodarskega zavoda za turizem Lokalne turistične organizacije 

Prlekija Ljutomer za leto 2014 in predlog Poslovno poročilo za leto 2014 je v predloţeni obliki dne 8. 

6. 2015 obravnaval Upravni odbor Lokalne turistične organizacije. Upravni odbor je s sklepom št. 20 

potrdil zaključni račun in poslovno poročilo za LTO Prlekija Ljutomer za leto 2014.  

 

Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer je v letu 2014 imela 331.380,00 EUR prihodkov. 

Občina Ljutomer je na podlagi proračuna Občine Ljutomer za leto 2014 nakazala Lokalni turistični 

organizaciji Prlekija Ljutomer na podlago mesečnih zahtevkov sredstva v višini 142.229,00 EUR. 

Sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalcev po merilih, 

kot to velja za ostale proračunske uporabnike, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, sredstva za izdatke za blago in storitve za poslovanje zavoda in izvajanje promocijske 

aktivnosti in sejemskih predstavitev, sredstva za izvedbo prireditve Martinovanje in Silvestrovanje na 

prostem ter sredstva za izvajanje programa javnih del. 

 

V strukturi prihodkov javnega gospodarskega zavoda za turizem Lokalna turistična organizacija 

Prlekija Ljutomer predstavljajo prihodki doseţeni na trgu 52 %. 

 

Vsi odhodki skupaj za poslovno leto 2014 so bili realizirani v višini 326.941,00 EUR. Javni zavod je 

poslovno leto 2014 zaključil s preseţkom prihodkov nad odhodki v višini 4.440,00 EUR.   

Upravni odbor predlaga, da se preseţek prihodkov nad odhodki nameni za turistične programe in 

razvoj dejavnosti javnega gospodarskega zavoda za turizem Lokalne turistične organizacije Prlekija 

Ljutomer v letu 2014. 

V letu 2014 je javni gospodarski zavoda za turizem Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer 

predstavljal turistično ponudbo na turističnih borzah in sejmih. Informirali so obiskovalce v treh TIC-

ih in sicer v Jeruzalemu, Ljutomeru in Cvenu. Promocija se je vršila tudi v raznih medijih tako doma 

kot v tujini, ter na spletu. Skozi celo leto je bilo poskrbljeno za propagandni material, kateri je 

dostopen v TIC-ih, turističnih točkah in tudi na spletu. Vključevali so se v projekte in prireditve ter 

sodelovali s turističnih gospodarstvom, ponudniki na področju turizma in zainteresirano javnostjo.  

Skoti celo leto so organizirali prireditve na Glavnem trgu v Ljutomeru, ter sodelovali z ostalimi 

organizatorji. 

 

Upravni odbor je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer 

zaprosil ustanovitelja za potrditev zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 2014. 

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer št. 2/2010) bosta poročevalca pri tej točki dnevnega reda Andrej Vršič in Aleš Vaupotič. 

 

 

 

Pripravil 

Aleš VAUPOTIČ, višji svetovalec     mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

                            ŢUPANJA 
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10. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O POTRDITVI ELABORATA ZA LETO 2015 O OBLIKOVANJU CEN STORITEV 

OBVEZNIH OBČINSKIH GJS OSKRBE S PITNO VODO V OBČINAH ORMOŢ, SVETI 

TOMAŢ, SREDIŠČE OB DRAVI IN DELU OBČINE LJUTOMER S POSLOVNIM 

POROČILOM ZA LETO 2014 - KP ORMOŢ D.O.O. 

 

 

OBČINSKI SVET  

OBČINE LJUTOMER 

 

 

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ljutomer  (Uradno glasilo Občine 

Ljutomer, št. 1/2010, 4/2010, 4/2012), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, št. 

109/2012) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011 

in 2/2013) je  Občinski svet Občine Ljutomer na svoji 5. redni seji,                     sprejel 

 

 

SKLEP št. 

 

1.  

Občinski svet Občine Ljutomer je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih sluţb oskrbe s pitno vodo v občinah Ormoţ, Sveti Tomaţ, Središče ob 

Dravi in delu občine Ljutomer s poslovnim poročilom za leto 2014. 

 

2.  

Občinski svet Občine Ljutomer soglaša z določitvijo cene javne sluţbe oskrbe s pitno vodo, ki jo 

izvaja Komunalno podjetje Ormoţ d.o.o., na območju občine Ljutomer: 

 

- Omreţnina – obvezna javna sluţba in posebne storitve (brez DDV); 

Storitev Enota mere Cena v EUR 

Omreţnina za oskrbo s pitno 

vodo 

Premer vodomera Na mesec 

DN </= 20 4,1813 

20 < DN < 40 12,5439 

40</= DN <50 41,8130 

50</= DN <65 62,7195 

65</= DN <80 125,4389 

80</= DN <100 209,0649 

100</= DN <150 418,1297 

150</= DN 836,2595 

 

- Vodarina - obvezna javna sluţba in posebne storitve (brez DDV). 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina m³ 0,8504 

 

Storitev Enota mere Cena v EUR/enoto 

Vodarina prekomerna 

poraba 
m³ 1,2756 

Predlagane cene so zaokroţene na 4 decimalna mesta. 
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3. 

  

Cene za storitve javne sluţbe »oskrbe s pitno vodo« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o 

oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb oskrbe s pitno vodo v občinah 

Ormoţ, Sveti Tomaţ, Središče ob Dravi in delu občine Ljutomer s poslovnim poročilom za leto 2014. 

Prekomerna poraba vode se ne obračunava za porabnike stanovanjskih stavb, ki se ukvarjajo s 

kmetijsko dejavnostjo. Izvajalcu javne sluţbe je potrebno predloţiti potrdilo, da se uporabnik ukvarja s 

kmetijsko dejavnostjo. V primeru predloţitve potrdila, da se na posamezni lokaciji predloţi dokazilo o 

opravljanju kmetijske dejavnosti se prekomerna poraba ne obračuna po višji ceni ampak po normalni 

ceni za vodarino.  

 

4. 

 

Izvajalec gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini Ljutomer, Komunalno podjetje 

Ormoţ d.o.o., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na 

krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno. 

 

 

5.  

Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati cene vode na delu območja Občine Ljutomer, določene s 

Pogodbo o določitvi medsebojnih razmerij z dne 5. 10. 2005 in Sklep Občinskega sveta Občine 

Ljutomer, št. 154 z 13. 12. 2011. 

 

6. 

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, uporabljati pa se začne s 1.7. 2015. 

 

 

Številka: 354/2015-10-  

Datum:    

 

 

 

        mag. Olga KARBA,  univ.dipl.prav. 

                           ŢUPANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Komunalno podjetje Ormoţ d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormoţ 

V vednost: 

- Angelca Lukman, višja svetovalka 

- Andreja TORIČ, višja svetovalka 
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O b r a z l o ţ i t e v : 

 

Na delu območja Občine Ljutomer izvaja javno sluţbo oskrbe s pitno vodo Komunalno podjetje 

Ormoţ d.o.o.. V letu 2005 je bila z Občino Ormoţ in KP Ormoţ d.o.o. podpisana Pogodba o ureditvi 

medsebojnih razmerij, s katero je bila določena cena vode na območju Občine Ljutomer, ki se napaja z 

vodo iz vodnega zajetja v Občini Ormoţ. Cene se do danes niso spremenile. 

 

Sprejetje Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

sluţb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, št. 109/2012; v nadaljevanju Uredba) 

je določil nov način oblikovanja cene oskrbe s pitno vodo. V skladu z novo Uredbo,  je cena 

sestavljena iz vodarina in omreţnine.  V strošek omreţnine so vključeni stroški amortizacije ali najema 

osnovnih sredstev, stroški zavarovanja infrastrukture, stroški odškodnin, stroški obnove in vzdrţevanja  

infrastrukture, strošek za nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, plačilo za vodno 

pravico ter odhodki financiranja v okviru stroškov omreţnin, ki vključujejo obresti ali druge stroške. V 

vodarino pa so vključeni le tisti stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem javne sluţbe in 

vključujejo neposredne materialne stroške ali storitve, neposredne stroške dela, druge neposredne 

stroške, splošne proizvajalne stroške itd. Konkretno je strošek omreţnine in vodarine opisan v 

elaboratu. 

 

Zaradi uskladitve cene z veljavno zakonodajo, Uredba je namreč določila, da je potrebno cene 

obveznih občinskih javnih sluţb uskladiti do 1. 4. 2014, je  izvajalec KP Ormoţ d.o.o.  posredoval 

predlog novih cen, ki bi bile za vse občine, ki so oskrbujejo iz ormoškega vodovodnega omreţja, 

enake. 

 

Dosedanja cena oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ljutomer je v primerjavi z veljavno ceno za 

občino Ormoţ, Sveti Tomaţ in Središče ob Dravi,  niţja. Veljavna cena ne zajema vseh stroškov, ki 

jih predpisuje Uredba.   Kot je razvidno iz primerjave cen, je razvidno, da se vodarina zniţuje, 

omreţnina pa zvišuje. Razlog za dvig omreţnine je obračunavanje najemnine za investicijo »Oskrba s 

pitno vodo v porečju Drave 2. sklop – Ormoţ«. Tako so predračunski stroški za najemnino v letu 2015 

višji in s tem skladno je oblikovana predlagana cena za omreţnino. 

 

Skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih sluţb varstva okolja je potrebno v primeru, da ima stanovanjska stavba večjo porabo kot 1,2 m³ 

na dan za DN 20 razliko nad normirano porabo zaračunati po višji ceni za prekomerno porabo. V 

praksi imajo višjo porabo le tiste stanovanjske stavbe, ki vodo uporabljajo tudi za kmetijsko dejavnost.  
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Tabela 1: Primerjava cen oskrbe s pitno vodo med starimi in novimi cenami 

 

PRIMERJAVA MESEČNEGA IZDATKA GOSPODINJSTVA ZA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO OBČINA LJUTOMER (brez DDV) 

Količina 

porabljene vode 

na mesec m³ 

Sedanja cena 

pitne vode v 

EUR/m³ 

Omreţnina za 

vodomer DN 20 

v EUR 

Skupaj 

mesečni 

izdatek po 

stari ceni v 

EUR 

Predlagana cena 

pitne vode 

EUR/m³ 

Omreţnina 

mesečni izdatek 

po novi ceni v 

EUR 

Skupaj 

mesečni 

izdatek po 

novi ceni v 

EUR 

Razlika v 

ceni v EUR 

  4 0,9038 1,009 4,62 0,8504 4,1813 7,58 2,96 

  8 0,9038 1,009 8,24 0,8504 4,1813 10,98 2,75 

  12 0,9038 1,009 11,85 0,8504 4,1813 14,39 2,53 

  16 0,9038 1,009 15,47 0,8504 4,1813 17,79 2,32 

  20 0,9038 1,009 19,09 0,8504 4,1813 21,19 2,10 

  24 0,9038 1,009 22,70 0,8504 4,1813 24,59 1,89 

   

V skladu s 24. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2010) bo poročevalec k tej točki 

dnevnega reda predstavnik podjetja KP Ormoţ d.o.o. 

 

Pripravila 

KP Ormoţ d.o.o. in 

Andreja TORIČ, višja svetovalka             mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.  

                                                                                    ŢUPANJA 
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OBČINA LJUTOMER 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 

79/09 in 51/10) ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11, 

2/13), je Občinski svet Občine Ljutomer na…5. redni seji,                  sprejel  

 

 

 

 

 

SKLEP  št.  

 

 

 

Občinski svet Občine Ljutomer sprejme sklep o preseţku odhodkov nad prihodkov iz naslova 

izvajanja gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormoţ, Središče ob Dravi, Sveti 

Tomaţ in delu Občine Ljutomer za leto 2014, ki je v prilogi.   

 

 

 

 

 

Številka: 354/2015-10- 

Datum:    

 

 

 

              mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.  

ŢUPANJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Komunalnemu podjetju Ormoţ d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormoţ 

- Angelci LUKMAN, višji svetovalki 

- Lilijani KOSER, višji svetovalki 

- Andreji TORIČ, višji svetovalki 

11. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O POTRDITVI PRESEŢKA ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA LETO 2014 IZ 

NASLOVA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE OSKRBE S PITNO VODO V 

OBČINAH ORMOŢ, SREDIŠČE OB DRAVI, SVETI TOMAŢ IN DELU OBČINE LJUTOMER – 

KP ORMOŢ D.O.O. 
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O b r a z l o ţ i t e v : 

 

Izvajalec gospodarske javne sluţbe oskrba s pitno vodo na delu območja Občine Ljutomer, KP Ormoţ d.o.o. 

je Občini Ljutomer predloţil v potrditev Sklep o preseţku odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja 

gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormoţ, Središče ob Dravi, Sveti Tomaţ in delu 

Občine Ljutomer.   

 

Preseţek odhodkov nad prihodki v letu 2014 znaša 28.773,85 EUR. Razlog za preseţek odhodkov nad 

prihodki je v višini omreţnine, ki jo občani občine Ljutomer niso plačevali v enaki višini kot občani občin 

Ormoţ, Središče ob Dravi in Sveti Tomaţ ter zaradi drugačnih faktorjev za posamezne dimenzije števcev, 

katere spremembe je določila nova Uredba o metodologiji določitve cen obveznih  gospodarskih javnih 

sluţb.  

Na podlagi ključa delitve, števila vodovodnih priključkov na območju posamezne občine, znaša preseţek 

odhodkov nad prihodki za Občino Ljutomer  2.573,17  EUR.   

 

Občinski sveti občin Ormoţ, Središče ob Dravi in Sveti Tomaţ so predlagan sklep ţe potrdili na sejah v 

mesecu aprilu 2015, kar je razvidno iz sklepa  v prilogi. 

 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer se predlaga, da predlagani sklep obravnava in sprejme. 

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 

2/2010) bo poročevalec k tej točki dnevnega reda predstavnik podjetja KP Ormoţ d.o.o. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Andreja TORIČ, višja svetovalka      mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav. 

                 ŢUPANJA 
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OBČINA LJUTOMER  

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi  drugega odstavka 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-

104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 13. člena  Odloka o 

ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Ur. list RS, št. 89/2007, 107/2009 in 

4/2012) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011 in 

2/2013) je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,                             sprejel  

 

 

S O G L A S J E št. :  
 

 

Občinski svet Občine Ljutomer daje soglasje k imenovanju Suzane MAKOTER, Mota 40, 9240 

Ljutomer, za direktorico javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer.  

 

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer je direktorico imenoval s sklepom štev. 309/1-2015 z 

dne 21. 5. 2015.  

 

 

Številka: 032-8/2015-421 

Datum:  

 

 

 

 

                Mag. Olga KARBA, univ. dipl. prav.  

            ŢUPANJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti:  

- Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slov. tabora 2, Ljutomer  

- Suzana Makoter, Mota 40, 9240 Ljutomer  

- Občine Kriţevci, Razkriţje in Verţej  

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

- Arhiv, tu  

12. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

IMENOVANJE: 

 SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

23. junij 2015 

 

 103 

 

O b r a z l o ţ i t e v : 

 

V skladu z Zakonom o zavodih in Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom 

Ljutomer, direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer imenuje svet zavoda s soglasjem 

ustanoviteljic. Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku lahko ponovno imenovan.  

 

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer je v Uradnem listu RS, št. 2/2015 dne 9. 1. 2015 objavil 

razpis za direktorja Zdravstvenega doma Ljutomer. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, če ima 

univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj. V 

primeru, da je za direktorja zdravstvenega zavoda imenovana oseba, ki nima ustrezne visoke strokovne 

izobrazbe zdravstvene smeri, je za strokovnost dela zdravstvenega zavoda odgovoren strokovni vodja.  

 

Na razpis so se prijavili trije kandidati, ki so vsi izpolnjevali pogoje.  

 

Svet zavoda je na svoji seji, dne 19. 5. 201 izbral za direktorico Suzano Makoter  in z vlogo št. 309/2 z dne 

21. 5. 2015 zaprosil ustanoviteljice za soglasje. Občine ustanoviteljice morajo o vlogi odločati v 60 dneh od 

prejema, sicer se šteje, da so bila soglasja podana.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vlogo Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ljutomer obravnavala na svoji seji, dne 8. 6. 2015 in sprejela gornji predlog.  

Komisija predlaga, da se gospa Makoter na seji občinskega sveta predstavi.  

 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer predlagamo, da predlog sprejme.  

 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 

2/2010 ) bo poročevalec pri tej točki dnevnega reda Joţe Panič, predsednik KMVVI.  

 

 

 

 

Pripravila:         Predlagatelj:  

Ana Ţnidarič,      Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

višja svetovalka        Joţe PANIČ  

         PREDSEDNIK  

 



5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

23. junij 2015 

 

 104 

 

 

 

OBČINA LJUTOMER  

OBČINSKI SVET  

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 

2/2013) in 12. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 

3/2007, 2/2011 in 1/2012) je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji,               sprejel 

 

S K L E P št. 

 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje in podeli naslov častnega občana Občine Ljutomer dr. 

Miranu Puconji, roj. 1. 4. 1949, stanujočemu Cven 3, 9240 Ljutomer,  

 

za izjemno raziskovalno,  znanstveno in pedagoško delo ter 

vrhunske strokovne doseţke na področju etnologije, 

s čemer ima pomembne zasluge pri krepitvi ugleda občine. 

 

Obrazloţitev predloga za podelitev naslova častni občan Občine Ljutomer 

 

Na podlagi druge alineje prvega odstavka tretjega člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer, 

št. 094-OS/07-2316, z dne 8. 5. 2007, vlagamo: 

ţupanja Občine Ljutomer Olga Karba,  

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,  

Neodvisna lista Olge Karba, 

Kulturno društvo Cven, 

Društvo cvenskih čehov in diklin, 

Turistično društvo Cven, 

Prostovoljno gasilsko društvo Cven, 

JSKD, OI Ljutomer, 

Krajevna skupnost Cven, 

Krajevna skupnost Ljutomer,  

Splošna knjiţnica Ljutomer,  

Lovska druţina Ljutomer,  

naslednji predlog: 

 

Za prejemnika naslova častni občan Občine Ljutomer predlagamo upokojenega profesorja filozofije in 

slovenščine, doktorja etnoloških znanosti, Mirana Puconjo, rojenega 1. 4. 1949, stanujočega Cven 30, 9240 

Ljutomer. 

 

Dr. Miran Puconja se ukvarja z identiteto panonskega človeka, z raziskovanjem in vrednotenjem slovenske 

knjiţevnosti ter s knjiţevnostjo ostalih slovanskih narodov. Preteklost uzaveščeno povezuje s sodobnostjo.  

Svoja dosedanja raziskovanja je predstavil v znanstvenih člankih oziroma razpravah, na različnih srečanjih in 

simpozijih, v knjiţnih izdajah pa sta izšli njegovo magistrsko delo K vrednotenju identitete panonske 

kmetije: temelji preţivljanja na Cvenu ter njegova doktorska disertacija Slovenska kmečka kultura: na Cvenu 

od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja, za katero je leta 2012 prejel Murkovo priznanje, ki ga 

podeljuje Slovensko etnološko društvo za vrhunske strokovne doseţke na področju etnologije. 

Njegova raziskovalna dognanja pa najbolje okarakterizira sodobni nemški filozof Martin Heidegger: Dr. 

Miran Puconja je človek, ki nosi v svoji duši prvinsko navezanost na zemljo in tenkočutno ter  neustavljivo 

ţeljo po ohranjanju slovenske kulture, zato je njegovo raziskovanje kritično, samosvoje,  izredno cenjeno,  

prodorno in svetovljansko.  

13. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O IMENOVANJU ČASTNEGA OBČANA OBČINE LJUTOMER 
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Niso pa le poznavanje in doseţki na področju etnologije tisti, ki dr. Mirana Puconjo okarakterizirajo kot 

strokovnjaka in svetovljana, pač pa je tudi dober poznavalec ţivljenja in dela našega velikega rojaka dr. 

Franca Miklošiča. 

Dr. Miran Puconja je prav tako bil izredno prodoren pedagog na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. S 

svojim znanjem in širino je zagotovo zaznamoval številne gimnazijce ljutomerske gimnazije, bil jim je in še 

jim zagotovo je, svetel vzor na začetku njihove znanstvenoraziskovalne poti.  

Seveda pa je dr. Miran Puconja zelo dejaven tudi v svojem domačem kraju, saj Društvu cvenskih čehov in 

diklin pomaga pripravljati gradivo za ohranjanje ljudskih običajev, ki so jih nekoč gojili na Cvenu in s tem 

skrbi, da slednji ne bodo izumrli, pač pa se bodo še naprej ohranjali in prenašali iz roda v rod. 

Predlagatelji menimo, da je dr. Miran Puconja dosegel izjemne doseţke na področju znanosti, pa ne samo to, 

s svojim raziskovalnimi doseţki je zagotovo naredil našo pokrajino, našo občino bolj vidno in prepoznavno 

tudi v svetovnem merilu. 

 

Navedene doseţke in razloge smatramo kot dovolj tehtno utemeljitev, da se dr. Miranu Puconji podeli naslov 

častni občan Občine Ljutomer. 

 

 

Številka: 001/2015-10 

Datum:  

 

 

         Mag. Olga KARBA  

             ŢUPANJA  
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OBČINSKI SVET 

OBČINE LJUTOMER 

Vrazova ulica 1 

9240 Ljutomer 

 

 

Ljutomer, 8. 6. 2015 

 

 

Zadeva: OBVESTILO O ZAVRNITVI VSEH PONUDB 

 

 

 

Občina Ljutomer je dne na Portalu javnih naročil dne 30. 3. 2015 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca 

del za projekt Ureditev stanovanjske soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa in za projekt 

Rekonstrukcija ceste na Juršovki (obstoječe naselje). 

 

Odpiranje ponudb za obe javni naročili je bilo izvedeno dne 20. 4. 2015. 

 

Občina Ljutomer kot naročnik v skladu z določili 3. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS 

št. 12/2013 in 19/2014) obvešča Občinski svet Občine Ljutomer, da so bile ponudbe, ki so bile oddane za 

zgoraj navedeni dve javni naročili, s sklepom o zavrnitvi vseh ponudb z dne 20. 5. 2015 zavrnjene. 

 

Sklep o zavrnitvi vseh ponudb so prejeli vsi ponudniki iz obeh javnih naročil. 

 

Naročnik je namreč po pregledu prispelih ponudb na navedeni dve javni naročili ugotovil, da so se bistveno 

spremenile okoliščine, zaradi katerih se je spremenil obseg izvedbe predvidenih razpisanih del. 

 

Naročnik je v začetku meseca junija 2015 začel en nov postopek javnega naročila pod spremenjenimi pogoji 

oziroma za spremenjen obseg del.  

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

 

 

 

                       Mag. Olga Karba, univ.dipl.prav. 

                                      ŢUPANJA 

 

 

14. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

INFORMACIJE: 

 OBVESTILO O ZAVRNITVI VSEH PONUDB V POSTOPKU JAVNIH NAROČIL 
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»OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C« 

 

 
OBČINSKI SVET 

OBČINE LJUTOMER 

Vrazova ulica 1 

9240 Ljutomer 

 

Številka:  430-13/2015-437-2 

Datum: 10. 6. 2015 

 

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O DODATNIH DELIH NA PROJEKTU »OSKRBA S PITNO  VODO 

POMURJA –SISTEM C« 

 

 

V skladu s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2, pred spremembo pogodbe št. 430-4/2013-291-437 (11/2014-POM) 

sklenjene med Občino Ljutomer in izvajalcem del -  J.V. SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota, Bakovska ulica 

31, 9000 MURSKA SOBOTA (v skupnem nastopu s podjetjem ESOTECH d.d., Preloška cesta 1, 3320 

VELENJE), Občinski svet Občine Ljutomer obveščamo o spremembi vrednosti pogodbe za Gradnjo 

transportnih vodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode – Sklop 2: Objekti za obdelavo vode. 

 

Vrednost gradbene pogodbe pred spremembo: 

 VREDNOST brez DDV 8.411.713,68 EUR 

 22% DDV  1.850.577,01 EUR 

 VREDNOST z DDV 10.262.290,69 EUR 

 

Vrednost gradbene pogodbe po spremembi: 

Ponudbena vrednost brez DDV v EUR 9.016.149,46 

22% DDV v EUR 1.983.552,88 

Skupaj končna ponudbena vrednost v EUR 10.999.702,34 

 

Do povečanja vrednosti je prišlo zaradi potreb po izvedbi dodatnih in več del, ki so nastale: 

 

VODNI VIRI: 

- obdelava siporeks sten (Podgrad, Segovci),  

- Lizimeter (Podgrad),  

- projektantski nadzor (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci),  

- konzolni sistem (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci),  

- Razdelilna omara R1 (Podgrad, Segovci),  

- Nerjaveče kabelske police (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci),  

- Nerjaveč valjanec (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci),  

- Tesnila (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci), 

 OBVESTILO O IZVEDBI DODATNIH DEL NA PROJEKTU OSKRBA S PITNO VODO 

POMURJA – SISTEM C 
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- Tlačni filtri (Mota), 

- Izvedba SN priključka (Segovci), 

- Cev PN16 s skobami (Segovci), 

- Komandna omara za preklop med mreţo in agregatom (Mota, Lukavci), 

- Nosilni cevovod (Podgrad, Segovci, Lukavci) 

 

OBRAZLOŢITEV:  

Obdelava siporeks sten (Podgrad, Segovci) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je potrebno za 'popolno 

dokončanje del in funkcionalnost objekta obdelati siporeks predelne stene v objektu pred izvedbo 

zaključnega opleska. 

 

Lizimeter (Podgrad) -  lizimeter je predviden v dokumentaciji, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja za 

VV Segovci - Podgrad, in to v elaboratu Variante lokacij zajetij Segovci Podgrad št. 6V-ll314,10, okt. 2012 

v katerem je za izbrano varianto opredeljen nadzor nad podtalnico in varno oskrbo z vodo. Med izvedbo del 

je bilo ugotovljeno, da brez lizimetra in ustreznih piezometrov ne bo mogoče zgraditi objekt skladen z 

gradbenim dovoljenjem in posledično ne pridobiti uporabnega dovoljenja. Opazovanje piezometrov, 

lizimetra in kemijske analize skladno z omenjenim elaboratom šele omogočajo optimalno upravljanje s 

tehnološkim postopkom umetnega bogatenja podtalnice in varovanju vodnega vira. 

 

Projektantski nadzor (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci) - vključitev projektanta v sam postopek gradnje 

predvideva 83. člen ZGO, in sicer v vsebini: "potrjevanje sprememb projektnih rešitev, sprememb nastalih v 

času gradnje in sprememb opreme". Gre za dela, ki niso predmet običajne projektantske pogodbe in jih v 

fazi sklepanja pogodbe za izdelavo dokumentacije ni bilo mogoče ustrezno ovrednotiti, saj njihov obseg še ni 

bil znan. 

 

Konzolni sistem (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci) – za moţnost dokončanja pogodbenih del je nujno 

potrebno vključiti izvedbo jeklenih konzol in profilov ter betonskih stebričkov za podporo cevovodov. 

  

Razdelilna omara R1 (Podgrad, Segovci) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je napajanje vodnjakov z 

elektriko narejeno po zaporedno vezanih el omaricah. Zaradi velike dolţine omreţja je potrebno v primeru 

izpada elektrike v posameznem vodnjaku zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo na čim daljšem odseku, zato je 

potrebno preko razdelilne omarice izvesti napajanje vodnjakov v štiri skupine. S tem se poveča zagotovi 

delovanje, oziroma v primeru okvare izpad samo enega dela vodnjakov. 

 

Nerjaveče kabelske police (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je za 

preprečevanja korozije na spojih med različnimi materiali, daljše ţivljenjske dobe in enostavnejšega 

vzdrţevanja nujno potrebna montaţa nerjavečih kabelskih polic na vseh objektih. 

 

Nerjaveč valjanec (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je v objektu 

namenjenemu za oskrbo s pitno vodo potrebno izdelati povezave iz temeljne plošče do naprav z nerjavečim 

valjancem zaradi preprečevanja korozije med različnimi vgrajenimi materiali. 

 

Tesnila (Podgrad, Segovci, Mota, Lukavci) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je zaradi varnosti pred 

izpadom cevovoda zaradi tlačnih udarov nujno potrebno vgraditi Tesnila Standard VI pri kotnih spojih. 

 

Tlačni filtri (Mota) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je za nemoteno delovanje potrebno izvesti 

nujna neobhodno potrebna dela - tlačni filter z aktivnim ogljem Q=30m3/h s potrebnimi cevnimi povezavami 

in krmilnimi ventili. 

 

Izvedba SN priključka (Segovci) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da dovod elektrike iz obstoječega 

objekta na novo TP ni moţen, saj je potrebno obstoječi transformator in A drog odstraniti. Za funkcioniranje 

nove TP je nujno potrebno izvesti nov priključek. 

 

Cev PN16 s skobami (Segovci) - med izvedbo del je bilo ugotovljeno, da je potrebno za izvedbo instalacij 

med kabelskimi policami in napravami izvesti nujno potrebna dela: poloţiti cevi PIM 16 s skobami. 
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Komandna omara za preklop med mreţo in agregatom (Mota, Lukavci) - v primeru izpada električne 

energije napajanje prevzame agregat. Za njegovo delovanje je potrebno preklopiti med mreţo in agregatom, 

kar se izvede v komandni omarici, ki je za neomejeno funkcioniranje nujno potrebna. 

 

Nosilni cevovod (Podgrad, Segovci, Lukavci) - dela so za dokončanje pogodbenih del neobhodno potrebna, 

da bodo zgrajeni objekti zadostili bistvenim zahtevam Zakona o graditvi objektov. 

 

Dela so bila oddana izvajalcu, ki izvaja osnovno naročilo, po postopku s pogajanji, v skladu s 1. točko 

5. odstavka 29. člena ZJN-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                               mag. Olga Karba, univ.dipl.prav. 

Andreja KASPER, vodja projekta     ŢUPANJA 

PROPLUS d.o.o. 
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»OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C« 

 
 

INFORMACIJA GLEDE SKLENITVE 

ANEKSA ŠT. 1 K POGODBI O IZGRADNJI, OBRATOVANJU IN 

SKUPNEM UPRAVLJANJU PROJEKTA 

»OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«, 

 

 

Dne 21.5.2015, ob 10.30 uri, so ţupani osmih prleških občin – Sistema C v prostorih Občine Ljutomer (sejna 

soba) podpisali Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s 

pitno vodo Pomurja – Sistem C«. Osnovna pogodba je bila namreč podpisana v času, ko projektu še niso bila 

zagotovljena nepovratna sofinancerska sredstva Kohezijskega sklada pa tudi ne sredstva Vodnega sklada, 

celotna vrednost investicije pa je bila podana na osnovi ocene, ki je izhajala iz investicijske dokumentacije 

(in ne iz sklenjenih pogodb). 

 

V vmesnem času (22. 8. 2013) so bila projektu z Odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev dodeljena 

sredstva Kohezijskega sklada v skupni višini 49.375.566,00 EUR za pokrivanje upravičenih stroškov 

investicije (za gradnjo, za izvajanje nadzora nad gradnjo in izvajanje aktivnosti informiranja in obveščanja 

javnosti) prav tako sta bili v letu 2015 (23.4.2015) podpisani še medsebojni pogodbi  z Ministrstvom za 

okolje in prostor za sklop 1/TRV in sklop 2/VV, po katerih so se projektu zagotovila tudi sredstva iz Sklada 

za vode, in sicer za SKLOP 1/TRV višini 653.163,66 € in SKLOP 2/VV v višini 407.126,94 € (delno za 

pokrivanje aktivnosti gradnje, za nakup zemljišč, izvajanje storitev investicijskega nadzora, svetovalnega 

inţeniringa, izdelavo projektne dokumentacije in za druge storitve). 

 

Vse navedene spremembe so se upoštevale v Aneksu št. 1 k sklenjeni pogodbi v katerem so se posledično 

delno korigirali sledeči členi osnovne pogodbe: 

 6. člen pogodbe (obseg projekta), 7. člen pogodbe (ocenjena vrednost projekta):  

pri vsebini člena pogodbe je prišlo do spremembe, saj je bila le ta, kot ţe navedeno,  sklenjena 

preden je bila izdana Vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU za projekt »Oskrba s 

pitno vodo Pomurja – Sistem C« (na podlagi katere je organ upravljanja, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo izdal odločbo o dodelitvi sredstev za projekt št. 303-5/2009-87, z dne 

19.7.2013) in se je vrednostno nanašala na obseg del definiran v Predinvesticijski zasnovi in ne na 

obseg del, ki je bil potrjen z Vlogo. 

 11. člen pogodbe (imenovanje): 

pri vsebini člena pogodbe je prišlo do spremembe zaradi nastalih sprememb na vseh področjih v 

zvezi z imenovanimi osebami s strani občin podpisnic.  

 12. člen pogodbe (financiranje): 

pri vsebini člena pogodbe je prišlo do spremembe zaradi izdane Vloge za potrditev pomoči iz 

Kohezijskega sklada EU za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« (na podlagi katere je 

organ upravljanja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal odločbo o dodelitvi 

sredstev za projekt št. 303-5/2009-87, z dne 19.7.2013) + zaradi pridobitve sredstev s strani vodnega 

sklada. 

 SKLENITEV ANEKSA ŠT. 1 K POGODBI O IZGRADNJI, OBRATOVANJU IN 

SKUPNEM UPRAVLJANJU PROJEKTA »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – 

SISTEM C«, 
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 13. člen pogodbe (financiranje vodnih virov in transportnih cevovodov) + 14. člen pogodbe 

(financiranje primarnih in sekundarnih cevovodov): 

sprememba vsebine člena pogodbe je korigirana saj upošteva dejansko stanje vezano na financiranje 

projekta.  

 15. člen pogodbe (finančni prispevek občin): 

tekst drugega odstavka 15. člena pogodbe je usklajen glede na dejanski potek podajanja zahtevkov in 

načina plačevanja. Obenem se je korigiral prvi stavek 4. odstavka tega člena na način, da se kot 

instrument zavarovanja plačil obveznosti zahteva menica in ne bančna garancija, kot to predvideva 

osnovna pogodba, saj se na ta način zmanjšujejo stroški. 

 

Glede na to, da je bilo potrebno projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, pred podajo vloge za 

pridobitev sofinancerskih sredstev, nekoliko zmanjšati obseg del, da le-ta ne bi presegel praga 50 mio EUR, 

so se ponekod dela okrnila in sedaj kot taka ne omogočajo zaključiti projekta na način, da-bi le ta 

predstavljal funkcionalno celoto in bi bili z njim doseţeni zastavljeni kazalniki. 

 

Dela je zato nujno potrebno izvesti do zaključka projekta, da pa finančnega bremena (v kolikor bo le-to 

nastalo zaradi nepriznavanja upravičenosti stroškov)  ne bi nosila le vodilna občina – torej Občina Ljutomer, 

so se občine podpisnice Aneksa št. 1 hkrati zavezale, da bodo podprle vse potrebne aktivnosti, oz. finančno 

sofinancirale nujne morebitno nesofinancirane stroške s čimer se bo zagotovilo celovito delovanje sistema C.  

 

 

 

Pripravila:       Mag. Olga Karba, univ.dipl.prav. 

Andreja KASPER, vodja projekta         ŢUPANJA 

PROPLUS d.o.o. 
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 SEZNANITEV S POROČILOM O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 

ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER ZA 

LETO 2014 IN POSLOVNI NAČRTOM DRUŢBE  KSP LJUTOMER D.O.O. ZA LETO 

2015 
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Odgovori na vprašanja in pobude Nine STEGMÜLLER : 
 

 Glede izgradnje kanalizacijskega omrežja na Kamenščaku 

Izgradnja kanalizacijskega omreţja na Kamenščaku se mora pričeti najkasneje do začetka junija 

2018, saj takrat poteče veljavno gradbeno dovoljenje, ki ga ni moţno več podaljšati. S traso omreţja 

se je moţno seznaniti na Občini Ljutomer. 

 

Pripravila: 

Andreja Torič, višja svetovalka 
 

 Glede razlik plačevanja višine priključnine na kanalizacijsko omrežje na Kamenščaku.  

Komunalni prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omreţje in čistilno napravo, se 

obračunava na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje občine Ljutomer. 

Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, 

Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, ter Pravilnika o merilih za odmero 

komunalnega prispevka. Program opremljanja se sprejme v obliki odloka, ki hkrati vsebuje tudi 

merila za odmero komunalnega prispevka. 

Sama odmera komunalnega prispevka se nanaša na objekt. Višina komunalnega prispevka je 

odvisna od velikosti parcele, neto tlorisne površine objekta ter namena objekta. 

 

Pripravil: 

Aleš Vaupotič, višji svetovalec 
 

Odgovori na vprašanja in pobude Lee LIHTENVALNER : 
 

 Glede časovne izvedbe priklopov na vodovodni sistem v KS Krištanci, Šalinci, Grlava 

 

Izvedba prevezav in navezav na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava ter na območju KS Mala 

Nedelja in Radoslavci je v teku. Vsa dela morajo biti dokončana do 30. 8. 2015. 

 

Pripravila: 

Andreja Torič, višja svetovalka 

 

 Glede tekoče ureditve obvoza (izgradnja nadvoza v Ljutomeru) 

 

Obvoz po občinskih cestah v času zapore kolodvorske ulice v Ljutomeru se je izvajal na podlagi 

izdanega soglasja. V soglasju je imel predlagatelj zapore (podjetje SGP Pomgrad) določeno, da v 

času obvoza skrbi za redno vzdrţevanje obvoznih cest, med katerega spada tudi popravilo bankin. 

Dne 18. 5. 2015 smo s predlagateljem zapore in vzdrţevalcem občinskih cest opravili komisijski 

ogled stanja cest po izvedenem obvozu in predlagatelju zapore ceste naloţili, da do 31. 5. 2015 

ustrezno uredi poškodovane bankine. 

 

Pripravil: 

Mitja Kolbl, višji svetovalec 

 

 

15. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANICE IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 
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 Glede ureditve nadvoza: kako omogočiti otrokom iz Soboške ceste varno pot v šolo in glede  

problematike avtobusne postaje sredi nadvoza 

Glede vprašanja, ki se nanaša na ureditev Soboške ceste in nadvoza smo vprašanje naslovili na 

Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je investitor projekta izgradnje izvennivojskih kriţanj cest čez 

ţelezniško progo na relaciji Pragersko – Hodoš.  

Iz odgovora, ki smo ga prejeli dne 19. 5. 2015 izhaja, da bo otrokom omogočeno hoditi v šolo preko 

hodnika ob Soboški cesti, nato preko pešpoti ob ţelezniški progi do navezave na dostopno cesto 2, 

in po stopnicah na nadvoz in preko nadvoza (v primeru da gredo peš) ali pa do avtobusne postaje. 

Za invalide je situacija podobna. 

Avtobusna postaja je postavljena na nagibu, ki je glede na Pravilnik o avtobusnih postajališčih na 

glavnih in regionalnih cestah (Uradni list RS, št. 37-1728/2003), še v dovoljenih mejah (3,5%) in na 

ustreznem odmiku nasprotnega postajališča. Za redno vzdrţevanje je zadolţena občina Ljutomer ki 

mora redno pluţit in čistit površine za pešce in kolesarje, tako bo zapisano tudi v NOV-u (Navodila 

za obratovanje in vzdrţevanje). 

 

Pripravil: 

Mitja Kolbl, višji svetovalec 
 

 

Odgovori na vprašanja in pobude Marjana NOVAKA : 

 

 Glede ureditve lastništva občinskih cest  

Občina Ljutomer ima skladno z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljutomer 

kategoriziranih nekaj manj kot 300 km cest. Od tega jih cca. 70 % nima urejenega lastništva, bodisi 

ceste potekajo v celoti po zasebnih zemljiščih, bodisi meje niso usklajene z dejanskim potekom 

ceste. V Občini Ljutomer si prizadevamo reševati to problematiko, vendar imamo sredstva za ta 

namen zelo omejena.   

 

Pripravila: 

Mitja Kolbl, višji svetovalec 
 

Odgovori na vprašanja in pobude Boštjana PIHLARJA : 

 

 Glede gradnje obrata na Soboški cesti 

Območje parcel ob Soboški cesti (parc. št. 1450/2 in 1450/3 k.o. Ljutomer), ki jih je občina 

Ljutomer prodala na draţbi za gradnjo poslovnega objekta, je opredeljeno kot območje proizvodnih 

dejavnosti, znotraj te namenske rabe pa so opredeljene kot površine za industrijo (IP), ki so 

namenjene industrijskem dejavnostim. V skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem je na parc. št. 

1450/3 k.o. Ljutomer predvidena gradnja proizvodno skladiščne hale za proizvodnjo in skladiščenje 

gumeno-tehničnih izdelkov v dveh fazah. Prva faza predstavlja gradnjo proizvodnega dela za 

namen proizvodnje drugih izdelkov iz gum, druga faza pa predstavlja skladišče za proizvode. V 

skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni 

list RS, št. 51/14), glede na značilnost posega in značilnost vpliva na okolje ter v skladu s prilogo 1, 

ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. 

 

Pripravila: 

Andreja Torič, višja svetovalka 

 

 Glede potrebe merjenja hitrosti na Razlagovi ulici  

Na prvi seji SPVCP Občine Ljutomer, ki je potekala 5. 5. 2015 je bila predstavniku Policijske 

postaje Ljutomer predstavljena problematika določenih odsekov v naseljih na katerih je hitrost 
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omejena na 10 oz. na 30 km/h. Policijski postaji Ljutomer se je predlagalo, da se pogosteje izvajajo 

kontrole na teh odsekih cest. 

 

Pripravil: 

Mitja Kolbl, višji svetovalec 

 

 Glede odstranitve vodometa na Glavnem trgu  

Občina Ljutomer je v mesecu aprilu 2015 sklicala sestanek s predstavniki Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije in arhitektom g. Reichenbergom zaradi ureditve Glavnega trga. 

Projektant g. Reichenberg je predlagal, da se skliče sestanek in poskuša najti rešitev za sanacijo 

strojnice, ki je trenutno nefunkcionalna in zelo neurejena. V primeru odstranitve vodometa je 

potrebno pridobiti soglasje projektanta. 

 

Pripravila: 

Jerneja Rajner, višja svetovalka 

 
Odgovori na vprašanja in pobude Damjana BOGDANA : 

 

 Glede pobude Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da prouči možnosti novega 

načina umiritve hitrosti prometa 

Cesten ovire, ki so postavljene na občinskih cestah v Občini Ljutomer so bile zgrajene v letu 2005. 

Takrat so bile v veljavi drugačne tehnične smernice za ukrepe za umirjenje prometa, kot so v veljavi 

danes. Skupaj z inšpekcijsko sluţbo si bomo ogledali ustreznost postavljenih hitrostnih ovir skladno 

z veljavnimi predpisi.  Se pa same hitrostne ovire vedno bolj umikajo iz uporabe in se za umirjanje 

prometa uporabljajo drugačni ukrepi, vendar je njihovo postavitev potrebno predvideti ţe pri 

pripravi proračuna. 

 

Pripravil: 

Mitja Kolbl, višji svetovalec 

 
 Glede ureditev okolic v vasi Moti  

Izvajalce in nadzor smo o informaciji obvestili, lahko pa se občani obrnejo na občino takoj, ko zaznajo, da 

izvajalec ni vzpostavil prvotnega stanja. Po končani investiciji je v naselju Mota predvidena preplastitev 

cestišča. 

 

Pripravil: 

Tomislav Zrinski, direktor občinske uprave 

 


