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V A B I L O 
 
 

Z GRADIVOM NA 

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE PESNICA, 

 
 
 
 
 
ki bo v 

 
 

torek, dne 22.1.2019 ob 18.00 uri 
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2211 PESNICA PRI MARIBORU 
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OBČINA PESNICA 
ŽUPAN 

Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02 654 23 09, faks 02 654 23 19 
http://www.pesnica.si/, e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si  

 
 
Številka: 032-4/2018 
Datum: 11.1.2019 
 
 
Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99 in 4/01) 
 
 

S K L I C U J E M 
 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Pesnica, 
 

 ki bo 
 

v torek, dne 22.1.2019 ob 18.00 uri 
v sejni sobi Občine Pesnica,  

Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru. 
 

 
Za sejo predlagam naslednji 
 
D N E V N I   R E D : 
 

1. Otvoritev seje 

- ugotovitev sklepčnosti 
- obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje – gradivo priloženo 
- določitev dnevnega reda 

 

2. Informacija župana o aktualnem dogajanju v Občini Pesnica 
 

3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o izvolitvi v občinski 
svet naslednjega z liste Gregor Žmak in lista 4x4 in potrditev mandata – gradivo 
priloženo 
 

4. Obravnava predlogov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za člane 
delovnih teles občinskega sveta Občine Pesnica in Nadzornega odbora Občine Pesnica 
– gradivo priloženo 
 
 

http://www.pesnica.si/
mailto:obcina.pesnica@pesnica.si


5. Obravnava Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Pesnica za leto 2019 – gradivo priloženo 
 

6. Obravnava Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Pesnica – gradivo priloženo 
 

7. Seznanitev s sklepom župana o začasnem financiranju javne porabe Občine Pesnica za 
leto 2019 – gradivo priloženo 
 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 
 

 
Prosim, da se seje udeležite. V primeru nujne zadržanosti prosim, da svojo odsotnost sporočite 
na tel. št. 02 654 2 309, tajništvo župana ali po e-pošti na naslov: obcina.pesnica@pesnica.si. 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 
 
                                                                                      ŽUPAN OBČINE PESNICA 
                                                                                          mag. Gregor ŽMAK 
 

  



Točka 1 
 
 
 
 
 
 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 
  1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PESNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pesnica (MUV št. 18/99 in 4/01) 
Občinski svet Občine Pesnica sprejme Zapisnik in poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje 
Občinskega sveta. 
  



 
 

SKRAJŠANI ZAPISNIK 

 

1. konstitutivne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE PESNICA, ki je bila v četrtek, dne 20.12.2018 

ob 18.00 uri v prostorih Občine Pesnica. 

 

Svetnikom je bil z gradivom poslan naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev seje  

- Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta  

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet Občine Pesnica in Poročilo 

Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana občine Pesnica 

3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članom občinskega sveta in ugotovitev 

izvolitve župana  

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta Občine Pesnica 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana Občine Pesnica 

6. Ugotovitveni sklep o nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta 

7. Slovesna prisega župana in pozdravni govor 

8. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

 

Dnevni red seje določa zakonodaja in se zato o njem ne razpravlja in ne glasuje.  

 
Sejo je pričel in vodil najstarejši član občinskega sveta, g. Roman MULEC. 

 

Seje so se udeležili naslednji izvoljeni kandidati občinskega sveta: 

 

Gregor ŽMAK, Alenka TRUNTIČ, Slavko JARC, Zdenka BUKOVEC, Gorazd ŽMAVC, Nina ŽAVCER, Andrej 

ROPIČ, Mateja ROSE, Roman RICHTER, Peter KRANER, Marinka LORBEK, Klavdija SAMOGY SIMONIČ, 

Peter OPAKA, Marija FARAZIN, Venčeslav SENEKOVIČ, Milena REPINA,  Roman MULEC.  

 

Od vabljenih so se seje udeležili: mag. Nina BRUMEN - predsednica OVK,  mag. Karmen KOTNIK - 

direktorica občinske uprave, Monika BUSER, uslužbenka občinske uprave, Dušan JANEŽIČ, uslužbenec 

občinske uprave. 

 

Točka 1 



UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih vseh 17 izvoljenih kandidatov za člane Občinskega sveta.  

 

Ugotovitveni sklep:  

1. 

SKLEP 
Na podlagi 8. in 43. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Pesnica (MUV št. 19/99 in 

4/01) Občinski svet Občine Pesnica ugotavlja, da je na seji prisotnih vseh 17 novoizvoljenih 

članov Občinskega sveta občine Pesnica.  

 

Točka 2 

POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE PESNICA  IN POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE PESNICA 

 

Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta občine Pesnica in Poročilo o izidu volitev za župana 
občine Pesnica je podala predsednica Občinske volilne komisije mag. Nina BRUMEN. 
 

Ugotovitveni sklep:  

 

2. 

SKLEP 
Občinski svet Občine Pesnica se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu 

rednih volitev v Občinski svet občine Pesnica ter volitev za župana občine Pesnica,  ki so 

bile dne 18.11.2018 in  02.12.2018. 

 

Točka 3 

IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOM  

OBČINSKEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA  

 

Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 

ugotovitev o izvolitvi župana, kot to določa sedmi odstavek 15.b člena ZLS.  

 

Predsedujoči svet seznani o predlogih članov mandatne komisije, ki so se oblikovali že na 

pripravljalnem sestanku nosilcev kandidatnih list.   

 

Za predsednika mandatne komisije predlaga Slavka Jarca, za člana Petra Opako in za članico Zdenko 

Bukovec.  

 

Ker ni bilo razprave, je predsedujoči podal na glasovanje: 

 

3. SKLEP Na podlagi 9. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Pesnica  (MUV št. 19/99 in 

4/01) občinski svet imenuje tri člansko mandatno komisijo v sestavi: 

1. Slavko Jarc, predsednik 



2. Peter Opaka, član 

3. Zdenka Bukovec, član 

Prisotnih: 17 kandidatov za  člane Občinskega sveta   

GLASOVANJE:                                   ZA: 17                                        PROTI: 0 

 

 

Točka 4 

POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

Poročilo mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta je podal predsednik 
Komisije za potrjevanje mandatov  Slavko Jarc.    

 

4. SKLEP Na podlagi poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi občinski svet 

ugotavlja, da se potrdi mandat vsem članom občinskega sveta, to so: mag. Gregor 

ŽMAK, Alenka TRUNTIČ, Slavko JARC, Zdenka BUKOVEC, Gorazd ŽMAVC, Nina ŽAVCER, 

Andrej ROPIČ, Mateja ROSE, Roman RICHTER, Peter KRANER, Marinka LORBEK, mag. 

Klavdija SAMOGY SIMONIČ, Peter OPAKA, Marija FARAZIN, Venčeslav SENEKOVIČ, 

Milena REPINA in Roman MULEC. 

Prisotnih: 17 kandidatov za  člane Občinskega sveta   

GLASOVANJE:                                   ZA: 17                                        PROTI: 0 

 

 

Točka 5 

POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA OBČINE PESNICA 

Poročilo mandatne komisije o ugotovitvi izvolitve župana občine Pesnica je podal predsednik komisije 
Slavko Jarc.    

 

5. SKLEP Na podlagi poročila mandatne komisije o pregledu potrdila o izvolitvi župana 

občinski svet ugotavlja, da se potrdi mandat županu mag. Gregorju ŽMAKU. 

Prisotnih: 16 kandidatov za  člane Občinskega sveta   

GLASOVANJE:                                   ZA: 16                                        PROTI: 0 

 

 

Točka 6 

 

UGOTOVITVENI SKLEP O NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJE ŽUPANA S FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA 

SVETA 

 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi  

Občinski svet ugotavlja, da je z ugotovitvijo o izvolitvi župana mag. Gregorja ŽMAKA prenehal mandat 

kot članu občinskega sveta.  



O ugotovitvi se obvesti Občinsko volilno komisijo, ki izvede nadaljnji postopek potrditve mandata 

naslednjemu iz liste kandidatov Gregor Žmak in lista 4 x 4.  

 

 

Točka 7 

SLOVESNA PRISEGA ŽUPANA IN POZDRAVNI GOVOR 
 
Sledila je slovesna prisega ter pozdravni nagovor novoizvoljenega župana mag. Gregorja ŽMAKA.  
 

Točka 8 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Predsedujoči svet seznani o predlogih članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

ki so se oblikovali že na pripravljalnem sestanku nosilcev kandidatnih list.   

 

Predlogi: za predsednika mandatne komisije Slavka JARCA; za člana Petra OPAKO in za članico Zdenko 

BUKOVEC. 

 

Ker ni bilo razprave, je predsedujoči predlagal v potrditev:  

 

6. SKLEP I.  

Na podlagi 12. in 57. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Pesnica (MUV, št. 

18/99 in 4/01) Občinski svet Občine Pesnica imenuje Komisijo za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: 

1. Slavko JARC, predsednik 

2. Peter OPAKA,  član 

3. Zdenka BUKOVEC, član  

II. 

Komisija mora do prve naslednje seje sveta predlagati članstvo v občinskih organih 

in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih 

ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za 

imenovanje novih članov. 

Prisotnih: 17 članov Občinskega sveta   

GLASOVANJE:                                   ZA: 17                                        PROTI: 0 

 
Seja se je zaključila ob 19.00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Monika BUSER 

                    Predsedujoči:  

                    Roman MULEC 



 

Točka 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJA ŽUPANA O AKTUALNEM DOGAJANJU V 
OBČINI PESNICA 

  



 

Točka  3 

 
 
 
GRADIVO PREDLAGA: 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

GRADIVO PRIPRAVIL: 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

POROČEVALEC: g. Slavko Jarc, predsednik komisije 
 
 
 
 

 

POROČILO KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA O IZVOLITVI V 

OBČINSKI SVET NASLEDNJEGA Z LISTE GREGOR 
ŽMAK IN LISTA 4X4 IN POTRDITEV MANDATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi poročila Občinske volilne komisije in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja o pregledu potrdila o izvolitvi v občinski svet, se potrdi mandat naslednji 
kandidatki z liste Gregor Žmak in lista 4x4, ga. Roziki Lešnik. 

  



Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) 
ter Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99 in 4/01) je Občinska volilna komisija Občine Pesnica sprejela 
naslednji 
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 
 
 

1. 
 
Občinska volilna komisija Občine Pesnica ugotavlja: 
 

- da je mag. Gregor Žmak dne 20.12.2018 slovesno zaprisegel kot župan Občine Pesnica, ki bo 
svojo funkcijo opravljal poklicno, kar pomeni, da mu je na podlagi prvega odstavka 37.a člena 
in prvega odstavka 37.b člena ZLS prenehal mandat kot članu občinskega sveta Občine Pesnica 
 

- da je mandat člana Občinskega sveta Občine Pesnica prešel na naslednjo kandidatko z liste 
Gregor Žmak in lista 4x4, to je na Lešnik Roziko, roj. 30.8.1967, stanujočo. Gačnik 7a, Pesnica 
pri Mariboru, ki je dne 28.12.2018 podala izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta 
Občine Pesnica. 

 
 

2. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja ustreznega sklepa Občinskega sveta Občine Pesnica in se objavi v 
Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. 
 
 
 
 
Številka: 03201-1/2018 
Datum: 4.1.2019 
 

Predsednica  
občinske volilne komisije 
mag. Nina BRUMEN l.r. 

 



Točka  4 

 
 
 
GRADIVO PREDLAGA: 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

GRADIVO PRIPRAVIL: 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

POROČEVALEC: g. Slavko Jarc, predsednik komisije 
 
 
 
 

 
OBRAVNAVA PREDLOGOV KOMISIJE ZA MANDATNA 

VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA ZA ČLANE 
DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PESNICA IN NADZORNEGA ODBORA OBČINE PESNICA 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Pesnica je na 2. redni seji dne 22.1.2019 imenoval: 

- Statutarno pravno komisijo, 
- Komisijo za kmetijstvo,  
- Komisijo za malo gospodarstvo in turizem, 
- Komisijo za kulturo in šport, 
- Komisijo za varstvo okolja, prostor, komunalo, gospodarske javne službe in 

gospodarjenje z nepremičninami, 
- Komisijo za osnovno izobraževanje, otroško skrbstvo in zdravstveno varstvo, 
- Nadzorni odbor. 

  



SKLEP 
O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE PESNICA 

 

Na podlagi 57. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99 in 4/2001) ter določil 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) občinski svet Občine 

Pesnica 

imenuje 

 
NADZORNI ODBOR v sestavi: 
 
 - Peter Kramberger, predsednik, 
 - Jasna Drozg, podpredsednica, 
 - Aleksandra Dvoršak Kašman, članica. 

 

Obrazložitev: 

 
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.  
 
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s 
finančno-računovodskega ali pravnega področja. Občinski svet imenuje člane nadzornega 
odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine 
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
  
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov 
krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev 
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki 
proračunskih sredstev. 
  
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata 
članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. 
 
Ob upoštevanju določil Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Pesnica je komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja oblikovala predlog in ga predlaga občinskemu 
svetu v obravnavo in sprejem. 
   
  



SKLEP 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM OBČINE PESNICA 

 
 

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o 

delovnih telesih občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) občinski svet Občine Pesnica 

imenuje 

 
KOMISIJO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM v sestavi: 
 
 

- Roman Mulec, predsednik, 
 - Gorazd Žmavc, podpredsednik, 
 - Milena Repina, članica, 
 - Srečko Šumenjak, član, 
 - Klavdija Menhart, članica. 
 

 

 

 

 

 

  



SKLEP 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KULTURO IN ŠPORT OBČINE PESNICA 

 
 

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o 

delovnih telesih občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) občinski svet Občine Pesnica 

imenuje 

 
KOMISIJO ZA KULTURO IN ŠPORT v sestavi: 
 

- Zdenka Bukovec, predsednica, 
- Mateja Rose, podpredsednica, 

 - Marinka Lorbek, članica, 
 - Tim Babič, član, 
 - Marinka Behin, članica. 
  



SKLEP 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VARSTVO OKOLJA, PROSTOR, KOMUNALO, GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI OBČINE PESNICA 
 
 

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o 

delovnih telesih občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) občinski svet Občine Pesnica 

imenuje 

 
KOMISIJO ZA VARSTVO OKOLJA, PROSTOR, KOMUNALO, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN 
GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI v sestavi: 
 
 

- Slavko Jarc, predsednik, 
 - Klavdija Samogy Simonič, podpredsednica, 
 - Andrej Ropič, član, 
 - Vesna Vervega, članica, 
 - Ivo Šabeder, član. 

 

 

 

 

  



SKLEP 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE, OTROŠKO SKRBSTVO IN ZDRAVSTVENO 

VARSTVO OBČINE PESNICA 
 
 

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o 

delovnih telesih občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) občinski svet Občine Pesnica 

imenuje 

 
KOMISIJO ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE, OTROŠKO SKRBSTVO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO v 
sestavi: 
 

- Roman Richter, predsednik, 
 - Alenka Truntič, podpredsednica, 
 - Rozika Lešnik, članica, 
 - Nina Žavcer, članica, 
 - Breda Kujundžić Petan, članica. 
 
  



SKLEP 
O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE OBČINE PESNICA 

 
 

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o 

delovnih telesih občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) občinski svet Občine Pesnica 

imenuje 

 
STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO v sestavi: 
 

- Marija Farazin, predsednica, 
 - Mateja Rose, podpredsednica, 
 - Damijan Janžekovič, član. 
 

 

 

  



SKLEP 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KMETIJSTVO OBČINE PESNICA 

 
 

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o 

delovnih telesih občinskega sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) občinski svet Občine Pesnica 

imenuje 

 
KOMISIJO ZA KMETIJSTVO v sestavi: 
 

- Andrej Ropič, predsednik, 
 - Peter Kraner, podpredsednik, 
 - Venčeslav Senekovič, član, 
 - Boštjan Bračko, član, 
 - Andrej Tišler, član. 
  



Obrazložitev: 

 

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. 

 

Stalna delovna telesa občinski svet ustanovi z odlokom, s katerim določi število članov, organizacijo in 

delovno področje stalnih delovnih teles. 

 

Občinski svet Občine Pesnica ima naslednja delovna telesa: 

1. statutarno pravno komisijo,  
2. komisijo za kmetijstvo,  
3. komisijo za malo gospodarstvo in turizem,  
4. komisijo za varstvo okolja, prostor, komunalno,gospodarske javne službe in 
gospodarjenje z nepremičninami,  
5. komisija za osnovno izobraževanje, otroško varstvo, socialno skrbstvo in zdravstveno 
varstvo, 
6. komisijo za kulturo in šport.  

 

Delovna telesa imajo predsednika in določeno število članov. 
Člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi 
izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.  
Člane delovnih teles predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri 
čemer predloge za člane, ki jih imenuje izmed članov občinskega sveta predhodno uskladi 
s političnimi strankami. 
Delovna telesa občinskega sveta vodijo člani občinskega sveta. 
Člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed 
svojih članov. 
 

 

 

Ob upoštevanju določil Statuta Občine Pesnica in Odloka o delovnih teles občinskega sveta Občine 

Pesnica je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja oblikovala predloge in na podlagi 57. 

člena Poslovnika občinskega sveta občine Pesnica ter določil Zakona o lokalni samoupravi predlaga 

občinskemu svetu v obravnavo in sprejem navedene predloge sklepov.  

 

  



Točka 5  

 
 
 

 
GRADIVO PREDLAGA: 
 

 
ŽUPAN 

GRADIVO PRIPRAVIL: 
 

OBČINSKA UPRAVA 

POROČEVALEC: mag. Karmen KOTNIK, direktorica OU 

 
 
 
 

SKLEP O USKLADITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

V OBČINI PESNICA ZA LETO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 23. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v Občini Pesnica 
(MUV, št. 2/98 in 31/03) in 16. člena Statuta Občine Pesnica (MUV št. 6/99 in 4/01) Občinski 
svet Občine Pesnica sprejme Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pesnica za leto 2019. 

  



Na podlagi 16. člena  Statuta občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/01) ter  23. člena Odloka o 
nadomestilu  za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pesnica (MUV, št. 2/98 in 31/03)  je  
Občinski svet občne Pesnica na svoji ………. redni seji, dne  ………….  sprejel  
 
 

 
 

SKLEP 
 
 

o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Pesnica za leto 2019 

 
 
 

1.člen 
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Pesnica za 
leto 2019 znaša 0,00035 evrov. 
 

2. člen 
 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. 
 
 
 
 
 
Številka: 032-4/2018                                                       Župan Občine Pesnica 
Datum:                                                                              mag. Gregor Žmak 
 
 
 
 

Obrazložitev: 
 
 
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določa občinski svet 
s sklepom. Za leto 2019 se predlaga uskladitev vrednosti točke s stopnjo inflacije  za obdobje  
enega leta in sicer od začetka decembra 2017 do konca decembra 2018, ki znaša po podatkih 
Statističnega urada republike Slovenije 1.4%. 
 
Občinski svet sprejema ta sklep kot podlago za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča do sprejema novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Pesnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Točka 6 

 
 
 

 
GRADIVO PREDLAGA: 
 

 
ŽUPAN 

GRADIVO PRIPRAVIL: 
 

OBČINSKA UPRAVA 

POROČEVALEC: ga. Monika Buser, svetovalka 
 
 
 
 
 
 
 

SKLEP O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI 
PESNICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/01) Občinski svet Občine 
Pesnica sprejme Sklep o financiranju političnih strank v Občini Pesnica, v predlaganem 
besedilu. 

  



Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št.100/05-UPB1, 103/07, 
99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001, 15/2018) je 
Občinski svet občine Pesnica na svoji …... seji, dne ……………. sprejel  

 

SKLEP  

o financiranju političnih strank v Občini Pesnica 

1. člen  

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v 
občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Pesnica, sorazmerno številu glasov, ki jih 
je posamezna politična stranka dobila na volitvah.  

2. člen 

 
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Pesnica, če je dobila najmanj 50% 
glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s 
številom mest v občinskem svetu x 50% : 100). 

3. člen 

 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine 
Pesnica za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih 
ima Občina Pesnica opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in, s katerimi lahko 
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.  

4. člen  

Znesek sredstev za financiranje političnih strank za posamezni glas znaša 0,40 EUR na mesec.  

5. člen  

Sredstva se političnim strankam izplačujejo na njihov transakcijski račun kvartalno. 

6. člen  

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih  strank v 
Občini Pesnica, št. 02401-1/2014-MB, sprejet 16.12.2014.  

7. člen  

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem vestniku Štajerske in Koroške 
regije.  

Številka:02401-1/2019-MB 
Datum:  

                                                                       ŽUPAN   
          Mag. Gregor Žmak  

 
  



O B R A Z L O Ž I T E V 

 

Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 

99/13 in 46/14) lahko lokalne skupnosti financirajo politične stranke. Občinski svet kot pristojni organ 

občine, lahko v skladu s 26. členom predmetnega zakona določi, da politična stranka, ki kandidira 

kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz občinskega 

proračuna.  

Do sredstev iz proračuna so upravičene samo tiste politične stranke, ki so na zadnjih lokalnih volitvah 

dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. 

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v občinskem proračunu za 

posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo 

presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje 

občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 

Politična stranka Št. veljavnih glasov 
  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 640 

  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 475 

  DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    
SLOVENIJE 

138 

  SD - SOCIALNI DEMOKRATI 131 

  ZELENI SLOVENIJE 109 

(3716 vseh veljavnih glasov/17 svetnikov*0,5 =109,3) 

Do sedaj so se dotacije političnim strankam v Občini Pesnica izplačevale po Sklepu o financiranju 

političnih strank v Občini Pesnica , številka 02401-1/2014-MB,  in sicer v višini 0,40 EUR za vsak dobljen 

glas mesečno. 

V novem predlogu Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Pesnica, ki ga 

predlagamo članom občinskega sveta v obravnavo in sprejem, smo določili višino sredstev ob 

upoštevanju zakonske omejitve višine sredstev, tj. da le-ta ne smejo presegati 0,6 % primerne porabe 

in glede na število glasov volivcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na zadnjih volitvah, ki so 

bile 18. novembra 2018. Dovoljeno višino sredstev za financiranje političnih strank smo planirali ob 

pripravi predloga proračuna Občine Pesnica za leto 2019 in se usklajuje z Zakonom o izvrševanju 

proračuna Republike Slovenije.  

Občinskemu svetu predlagam, da obravnava in sprejme predlagani sklep. 

 

Pesnica pri Mariboru, 09.01.2019 

 

                                                                                                                                                      Župan  

Mag. Gregor Žmak 

 

 



Točka 7 

 
 
 

 
GRADIVO PREDLAGA: 
 

 
ŽUPAN 

GRADIVO PRIPRAVIL: 
 

OBČINSKA UPRAVA 

POROČEVALEC: ga. Ema Žunkovič, računovodja I 
 
 
 
 
 
 
 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU JAVNE PORABE 
OBČINE PESNICA ZA LETO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4) in 16. 
ter 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV št. 6/99 in 4/01) se Občinski svet Občine Pesnica 
seznani s Sklepom o začasnem financiranju javne porabe Občine Pesnica za leto 2019. 
  



Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15-ZFisP IN 96/15 – ZIPRS1819) in 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št.: 6/99, 4/01 in 

15/18) je Župan   Občine Pesnica  dne 24. decembra 2018 sprejel 

 

 

 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE PESNICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC  2019 

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

 

1. člen 

(vsebina sklepa) 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine  Pesnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 

januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 

 

2. člen 

(podlaga za začasno financiranje) 

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 

odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1819 v nadaljevanju: ZJF) in 

Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2018  (MUV, št.: 17/17) in Odloka o spremembi  odloka o proračunu 

občine Pesnica za leto 2018 (MUV, št.: 15/18); v nadaljevanju: odlok o proračunu). 

 

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 

določijo v naslednjih zneskih: 

            

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

           v EUR 
________________________________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun januar marec 2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                                          1.426.435 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                                                 1.394.828 

 70 DAVČNI PRIHODKI                                                                         1.243.980 

 700 Davki na dohodek in dobiček                                                                                     1.176.825 

 703 Davki na premoženje                                                                                                       17.459                                                       

  704 Domači davki na blago in storitve                                                                      41.158 

  706 Drugi davki                                                                                                           8.538 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                       150.848    
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                                74.687 

  711 Takse in pristojbine                                                                                               2.044 

  712 Denarne kazni                                                                                                           506 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                                           0 

  714 Drugi nedavčni prihodki                                                                                      73.611 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                       20.810 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                         0                         

  721 Prihodki od prodaje zalog                                                                                             0 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev              20.810 



 73 PREJETE DONACIJE                                                                                        0 
  730 Prejete donacije iz domačih virov                                                                                   0 

  731 Prejete donacije iz tujine                                                                                                 0 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                        10.797 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                        10.797 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                                       923.332 

 40 TEKOČI ODHODKI                                                                                 394.873                          
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                           96.273 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                            16.242 

  402 Izdatki za blago in storitve                                                                                    276.473 

  403 Plačila domačih obresti                                                                                             5.850 

  409 Rezerve                                                                                                                          35 

 41 TEKOČI TRANSFERI                                                                              501.085 
  410 Subvencije                                                                                                               15.306 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                        399.827 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                  3.960 

  413 Drugi tekoči domači transferi                                                                                  81.992                                            

  414 Tekoči transferi v tujino                                                                                                   0 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                      27.374 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                       27.374 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
  430 Investicijski transferi 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                                                                      503.103  

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun januar marec 2019 

________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA  

  DANIH POSOJIL IN  

  PRODAJA KAPITALSKIH  

  DELEŽEV (750+751+752) 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
  750 Prejeta vračila danih posojil 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 

V.  DANA POSOJILA  

  IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

  DELEŽEV (440+441+442+443) 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  440 Dana posojila 

  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 

  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega 

prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  (IV.-V.) 

___________________________________________________________________________ 



C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun januar marec 2019 

________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 
  500 Domače zadolževanje 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                                                   51.466 

 55 ODPLAČILA DOLGA                                                                                 51.466 
  550 Odplačila domačega dolga                                                                                        51.466 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  451.637 

X. NETO ZADOLŽEVANJE                                                                           51.466               
  (VII.-VIII.)                            

 
XI. NETO FINANCIRANJE                                                                      - 503.103 

  (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, 

ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. 

 

4. člen 

(posebni del proračuna) 

 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov  in so priloga k 

temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 

 

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

5. člen 

(uporaba predpisov) 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 

postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije 

in Odlok o  spremembi odloka o proračunu občine. 

 

6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 

proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 

svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 

proračuna.  

 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 239.917,32 evrov, ki je potrebna za odplačilo 

glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.  

 

 

6. KONČNA DOLOČBA 

 

8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 

2019 dalje. 

 

 

 

Številka:40302-1/2018/-1 

Kraj, datum:_Pesnica pri Mariboru, 24.12.2018 

 

 

        OBČINA PESNICA 

                 ŽUPAN: 

                                                                                                     Mag.  Gregor Žmak  

 

 

  



OBRAZLOŽITEV ZAČASNEGA FINANCIRANJA OBČINE PESNICA V OBDOBJU 

JANUAR MAREC 2019 
 

 

1. UVOD 
 

Proračunski načeli enoletnosti proračuna in predhodne potrditve proračuna zahtevata, da je 

proračun sprejet za leto, ki je enako koledarskemu, in da je sprejet pred začetkom leta, na 

katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet pravočasno, se financiranje občine začasno nadaljuje 

na podlagi proračuna preteklega leta. 

 

2. PRAVNE PODLAGE 

 

Uvedbo začasnega financiranja omogoča že 148. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, 

da se financiranje države oziroma občine nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto, če 

proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno izvrševati. 

Podlaga za uvedbo začasnega financiranja je Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.: 79/99, 

124/00, 79/01, 30/02, 56/02, ZJU in 110/02-ZDT-B) in Odlok o proračunu občine za preteklo 

leto. 

 

3. OBDOBJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA IN OBSEG PORABE V OBDOBJU 

ZAČASNEGA  FINANCIRANJA 

 

Na podlagi 33. člena ZJF je določeno, da je župan pristojen za odločanje o začasnem 

financiranju občine. Obdobje začasnega financiranja, za katerega sprejme sklep župan lahko 

traja največ tri mesece.  

V obdobju začasnega financiranja se na podlagi 32. Člena ZJF financiranje funkcij občine in 

njihovih nalog, ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za 

preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. 

 

4. NAMEN PORABE V OBDOJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

V obdobju začasnega financiranja so omejeni tudi nameni, za katere se lahko sredstva porabijo. 

Sredstva se v obdobju začasnega financiranja lahko porabijo za iste namene (proračunske 

postavke) kot v proračunu preteklega leta.  

 

5. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

Za izvrševanje proračuna v obdobju začasnega financiranja se uporabljajo določbe ZJF in 

odloka občine, ki ureja izvrševanje proračuna preteklega leta 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo 

glavnic dolga v tekočem proračunskem letu 

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog 

in programov, ki jih niso že izvajali v preteklem letu.  

Pri določitvi začasnega financiranja je omejen skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov 

proračuna v tem obdobju. 

 

6. OBJAVA 

 

Sklep o začasnem financiranju mora biti objavljen in sicer pred obdobjem na katerega se 

nanaša. Sklep se objavi v uradnem glasilo občine, določenem v statutu občine. 



Točka 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 
 
 

 


