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OBČINA LOVRENC NA POHORJU  

 
670. Sklep o določitvi cen programov vrtca 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 
24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15 in 90/15), 3. člena Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št. 59/2017), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju, na svoji 21. redni seji, dne 11.1.2018, sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA 

 

1. Cena dnevnega programa, za prvo starostno obdobje 
otrok (1-3 let) v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju znaša 
mesečno 484,53 EUR na otroka. 
 
2. Cena dnevnega programa, za drugo starostno obdobje 
otrok (3-6 let), v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju znaša 
mesečno 346,31 EUR na otroka. 
 
3. Staršem s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na 
Pohorju se za otroke, vpisane v Enoto vrtca Osnovne 
šole Lovrenc na Pohorju, na osnovi Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih, cena dodatno zniža za 10 
% in znaša za prvo starostno obdobje 436,08 EUR, za 
drugo starostno obdobje pa 311,68 EUR. Razliko do 
dejanske cene programov iz 1. in 2. člena (v višini 48,45 
EUR za prvo starostno obdobje ter 34,63 EUR za drugo 
starostno obdobje) bo pokrivala Občina Lovrenc na 
Pohorju iz sredstev občinskega proračuna za varstvo in 
vzgojo predšolskih otrok. Občina Lovrenc na Pohorju bo 
iz sredstev občinskega proračuna dodatno 
subvencionirala ceno programov Vrtca pri OŠ Lovrenc na 
Pohorju in sicer po dohodkovnih lestvici iz odločb za 
subvencijo vrtca: 
 

 
dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na 

osebo  
(v % od neto povprečne plače) 

plačilo staršev  
(v % od cene 
programa) 

Dodatna subvencija Občine 
Lovrenc na Pohorju (€) 

1 do 18 %  
(do 185,43 EUR) 

/ / 

2 nad 18 % do 30 %  
(nad 185,43 do 309,05 EUR) 

10 % 7,25 
2,59 

3 nad 30 % do 36 %  
(nad 309,05 do 370,86 EUR) 

20 % 14,50 
5,19 

4 nad 36 % do 42 %  
(nad 370,86 do 432,67 EUR) 

30 % 10,88 
3,89 

5 nad 42 % do 53 %  
(nad 432,76 do 545,98 EUR) 

35 % 12,69 
4,54 

6 nad 53 % do 64 %  
(nad 545,98 do 659,30 EUR) 

43 % 15,59 
5,57 

 
Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v 
drugi občini, je osnova za določitev plačil staršev cena 
programov iz 1. in 2. točke tega sklepa. 

4. Občina Lovrenc na Pohorju bo, v primeru potreb, 
zagotavljala tudi sredstva za dodatne stroške za otroke s 
posebnimi potrebami v skladu z 11. členom Pravilnika o 
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metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo. 
 
5. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih. 
 
6. Dnevni strošek živil v ceni programa je 1,55 EUR. Za 
čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se ob 
predhodno najavljeni odsotnosti cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil. 
 
7. Starši otrok, za katere je Občina Lovrenc na Pohorju 
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa v 
javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 
junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo 
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ 
dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati 
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka 
iz vrtca.  
 
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz 
prejšnjega odstavka, v primeru daljše bolezenske 
odsotnosti otroka, na osnovi pisne vloge staršev in 
predložitve zdravniškega potrdila, odloči pristojni organ 
občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju. Starši lahko 
koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega 
odstavka v skupnem trajanju največ tri mesece letno.  
 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za 
katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz 
državnega proračuna. Za rezervacijo starši plačajo 30 % 
od njihovega, z odločbo določenega plačilnega razreda.  
 
8. Občina Lovrenc na Pohorju bo za otroke, za katere je 
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, 
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi 
dodatnega znižanja in rezervacij po tem sklepu. 
 
9. Račune za plačilo razlike med ceno programa in 
plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih 
občinah, izstavlja tem občinam Osnovna šola Lovrenc na 
Pohorju. 
 
10. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega 
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem 
zaračuna zamudo v višini 6 EUR/uro. 
 
11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 
o določitvi cen programov vrtca, št. 0075-0006/2016, z 
dne 19.04.2016 (UGSO, št. 19/2016). 
 
12. Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.02.2018 
dalje. 
 
Številka: 0075_0001/2018 
Datum: 11.1.2018 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
 
 
 
 

OBČINA MAJŠPERK 
 
671. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih 

skupnosti na območju Občine Majšperk 
 
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17) in 69. člena Statuta Občine 
Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 
34/15, 55/15, 50/17)   
 

RAZPISUJEM 
REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI 
NA OBMOČJU OBČINE MAJŠPERK 

 
I. 

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Majšperk, 
Ptujska Gora in Stoperce bodo v nedeljo 18. novembra 
2018. 
 

II. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje 3. september 2018. 
 

III. 
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in 
volilni odbori. 
 
Številka: 041-1/2017-9 
Datum: 16. 7. 2018 
 

 Občina Majšperk   
 Darinka Fakin, županja 

 
 

 
OBČINA PODLEHNIK 

 
672. Sklep o višini najemnine stanovanjske 

površine 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list RS, št. 96/09 in Uradnega glasila slovenskih občin, št. 
21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik na 23. seji, 
dne, 6. 7. 2018 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O VIŠINI NAJEMNINE STANOVANJSKE POVRŠINE 

 
Občinski svet Občine Podlehnik sprejme, da je vrednost 
najema stanovanjskih površin 1,41 EUR / m², v kolikor ni 
v drugem občinskem predpisu za določeno stanovanje 
oz. hišo predpisana drugačna najemnina. 
 
Številka : 032-2/2015 
Datum : 6. 7. 2018 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 
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OBČINE PREVALJE 
 
673. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih 

skupnosti na območju Občine Prevalje 
 
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) in 66. člena Statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) 
 

RAZPISUJEM 
REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI 
NA OBMOČJU OBČINE PREVALJE 

 
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Holmec, 
Leše in Šentanel se opravijo v nedeljo, 18. novembra 
2018. 
 
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 03. september 2018. 
 
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija 
Občine Prevalje. 
 
Številka: 041-0001/2018 
Datum: 2. 8. 2018 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 
 

 
OBČINA VIDEM 

 
674. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih 

skupnosti na območju Občine Videm 
 
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – 
UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 68. člena Statuta Občine 
Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16 – 
uradno prečiščeno besedilo UPB2 in 45/17) 
 

RAZPISUJEM 
REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

NA OBMOČJU OBČINE VIDEM 
 

1. 
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Dolena, 
Leskovec, Lancova vas, Sela, Pobrežje, Soviče-Dravci-
Vareja, Tržec in Videm pri Ptuju, bodo v nedeljo 18. 
novembra 2018. 
 

2. 
Na dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za 
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018. 
 

3. 
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine 
Videm. 
 
Številka:041-2/2018 
Datum: 9.8.2018 
 

 Občina Videm 
 Friderik Bračič, župan 

 
 

 

OBČINA ZREČE 
 
675. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) in 247. člena 
Zakona o urejanju prostora (Zurep-2, Uradni list RS, št. 
61/17) je Občinski svet Občine Zreče na svoji 6. dopisni 
seji dne 30. 7. 2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČ JAVNO DOBRO 

 
1. člen 

Ukine se status zemljišča grajeno javno dobro lokalnega 
pomena, za naslednje nepremičnine: 
• parc. št. 600/3 z ID znakom parcela 1100 600/3, 

k.o. 1100 - Zreče, 
• parc. št. 104/96 z ID znakom parcela 1100 104/96, 

k.o. 1100 – Zreče. 
 

2. člen 
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti 
značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega 
pomena. Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnini 
ostaneta last Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 
Zreče, matična številka: 5883342000. 
 

3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-25/2018-6 
Datum: 31. 7. 2018 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
676. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije člana 

Občinske volilne komisije v Občini Zreče 
 
Na podlagi 1. odstavka 38. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (ZLV; UPB-2; Uradni list RS, št. 94/07, 79/09-
ZLS, 51/10-ZLS in 40/12-ZUJF) 6. člena Odloka o 
delovnih telesih v Občini Zreče (Uradno glasilo slov. 
občin, št. 21/2014)  in 19. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradno glasilo slov. občin št. 1/2016 in 26/2018) je 
Občinski svet Občine Zreče na 6. dopisni seji, ki je 
potekala od 23.7.2018 do 30.7.2018, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI PRENEHANJA FUNKCIJE ČLANA 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE V OBČINI ZREČE 

 
I. 

Ugotovi se, da je  Veri Beškovnik, stanujoč Ulica 
12.oktobra 15, 3214 Zreče  - članica OVK prenehala 
funkcija članice v Občinski volilni komisiji Občine Zreče. 
 

II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati takoj.  
 
Številka: 011-0010/2018-7 
Datum: 1.8.2018 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 
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677. Sklep o nadomestnem članu Občinske volilne 
komisije 

 
Na podlagi 1. odstavka 38. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (ZLV; UPB-2; Uradni list RS, št. 94/07, 79/09-
ZLS, 51/10-ZLS in 40/12-ZUJF) 6. člena Odloka o 
delovnih telesih v Občini Zreče (Uradno glasilo slov. 
občin, št. 21/2014)  in 19. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradno glasilo slov. občin št. 1/2016) je Občinski svet 
Občine Zreče na 6. dopisni seji, ki je potekala od 23.7. 
2018 do 30.7.2018, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

I. 
V prvi točki Sklepa o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Zreče, št.: 011-23/2014-13 z dne 
17.12.2014, se članica pod zaporedno št. 6 – Vera 
Županc Beškovnik, nadomesti z novo članico: 
 

Zdenka Obad, stanujoča Skomarje 15, 3214 Zreče 
 

II. 
Vsa ostala določila sklepa o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Zreče, št.: 011-23/2014-13 z dne 
17.12.2014, ostanejo nespremenjena. 
 

III. 
Sklep začne veljati takoj. 
 
Številka: 011-0010/2018-8 
Datum: 1.8.2018 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 
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