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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s 

spremembami) ter 15. in 57. člena Statuta Občine Grad 

(Uradne objave Občine Grad, št. 1/17) je Občinski svet 

Občine Grad na 21. redni seji dne 25.4.2017 sprejel 

 

O D L O K  

o ustanovitvi vaških odborov Občine 

Grad 

 

1. člen 

(splošni določbi) 

 

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov 

na območju posameznih naselij in zaradi zagotovitve 

sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev 

v občini se v občini ustanovijo vaški odbori kot 

posvetovalna telesa. 

 

2. člen 

 

S tem odlokom se določi organizacija in način dela vaških 

odborov. 

 

3. člen 

(ustanovitev) 

 

Vaški odbor se ustanovi za območje naslednjih naselij: 

Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, 

Radovci in Vidonci. 

 

Vaški odbori imajo lahko največ naslednje število članov, 

ki so predstavniki posameznega dela naselja: 

Vaški odbor Dolnji Slaveči – 6 članov 

Vaški odbor Grad – 10 članov 

Vaški odbor Kovačevci – 5 članov 

Vaški odbor Kruplivnik – 8 članov 

Vaški odbor Motovilci – 6 članov 

Vaški odbor Radovci – 6 članov 

Vaški odbor Vidonci – 6 članov 

 

Člani vaških odborov morajo biti krajani s prijavljenim 

bivališčem na območju posameznega vaškega odbora. 

 

Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani na 

zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti, 

za katero je vaški odbor ustanovljen. 

 

Zbor občanov, kjer se imenuje nov vaški odbor, se mora 

sklicati najkasneje 60 (šestdeset) dni od prve seje novo 

izvoljenega občinskega sveta. 

 

Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot 

mandat članov občinskega sveta, traja pa do prve seje 

novo izvoljenega vaškega odbora. 

 

4. člen 

(sklicevanje sej) 

 

Prvo sejo vaškega odbora skliče župan najkasneje dvajset 

dni po izvolitvi članov vaškega odbora. Odbor je 

konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici 

njegovih članov. 

 

Vaški odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo 

člani vaškega odbora. 

 

Predsednik vaškega odbora predstavlja vaško skupnost, 

sklicuje in vodi seje odbora. 

 

Odbor na predlog predsednika izvoli podpredsednika. 

 

Podpredsednik odbora nadomešča predsednika in 

opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik. 

Vaški odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na 

kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih 

članov. 

 

Župan ima pravico biti navzoč na seji vaškega odbora in 

razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati. 

 

Predsednik vaškega odbora skliče sejo odbora praviloma 

štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to 

potrebno. Predsednik mora sklicati vaški odbor, če to 

zahteva župan ali najmanj polovica članov odbora. 

 

Za delovanje vaškega odbora se smiselno uporablja 

poslovnik o delu občinskega sveta. 

 

5. člen 

(pristojnosti) 

 

Vaški odbor izvršuje naloge, ki so v skladu s Statutom 

Občine Grad naloge vaške skupnosti. Odbor pa tudi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-1417/odlok-o-ustanovitvi-in-pristojnostih-vaskih-odborov-obcine-grad/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-1417/odlok-o-ustanovitvi-in-pristojnostih-vaskih-odborov-obcine-grad/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-1417/odlok-o-ustanovitvi-in-pristojnostih-vaskih-odborov-obcine-grad/#(ustanovitev)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-1417/odlok-o-ustanovitvi-in-pristojnostih-vaskih-odborov-obcine-grad/#(ustanovitev)
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- obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se 

nanašajo na območje vaške skupnosti in njeno 

prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja, 

- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in 

drugih splošnih aktov občine. 

 

Stališča, mnenja, pobude in predlogi vaškega odbora niso 

pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni 

občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne 

zavezujejo, razen če ni s Statutom Občine Grad ali s tem 

odlokom drugače določeno. 

 

Vaški odbor lahko za obravnavo posameznih vprašanj 

sklicuje zbore občanov vaške skupnosti. Za sklic in 

izvedbo zbora občanov se smiselno uporabljajo določbe 

Statuta Občine Grad, s katerimi je urejen zbor občanov. 

 

Odločitve vaškega odbora izvršuje župan in občinska 

uprava. 

 

6. člen 

 

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih 

potrebujejo za svoje delovanje vaški odbori zagotovi in z 

njimi upravlja občina. 

 

Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za 

potrebe vaških skupnosti in njihovih odborov zagotavlja 

občinska uprava. 

 

7. člen 

(razpustitev) 

 

Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega 

odbora občine, četrtine članov vaškega odbora ali zbora 

občanov razpusti vaški odbor in razpiše predčasne volitve: 

- če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane, 

- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s Statutom 

Občine Grad zaupane oziroma jih izvršuje v 

nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti 

občine.  

 

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine vaško 

skupnost, če ugotovi, da vaški odbor ne opravlja svojih 

nalog, da ni kandidatov za člane odbora oziroma da občani 

na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog 

vaške skupnosti v skladu s Statutom Občine Grad. 

 

8. člen 

(končni določbi) 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Grad 

(Uradni list RS, št. 30/00). 

 

9. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnih 

objavah Občine Grad. 

 

 

Št. 007-0003/2017     Cvetka Ficko, l.r. 

Grad, dne 25. april 2017          županja  

 

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/2011-UPB-4, 14/13-popr., 101/13) in 15. ter 

114. člena Statuta občine Grad (Uradne objave Občine 

Grad št.1/2017) je Občinski svet Občine Grad na 21. redni 

seji dne 25.4.2017 sprejel 

 

ODLOK 

o zaključnem računu proračuna 

Občine Grad za leto 2016  
 

1. člen 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Grad za leto 2016, ki zajema bilanco prihodkov in 

odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 

financiranja. 

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 

programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 

načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 

spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem 

letu. 

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v 

naslednjih zneskih (v EUR): 

 

A. 

BILANCA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV 
 

I. 

SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 
2.137.571,98 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.764.484,42 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.497.050,62 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.361.418,00 

703 Davki na premoženje 95.898,32 

704 Domači davki na blago in storitve 36.505,89 

706 Drugi davki 3.228,41 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 267.433,80 

710 

Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 
53.248,93 

711 Takse in pristojbine 3.408,19 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 674,56 

714 Drugi nedavčni prihodki 18.934,19 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 191.167,93 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.260,00 
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73 PREJETE DONACIJE 1.260,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.417,64 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.417,64 

740 

Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 
370.409,92 

741 

Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

370.409,92 

II. 

SKUPAJ ODHODKI 

(40+41+42+43+45) 
2.076.449,26 

40 TEKOČI ODHODKI 870.504,92 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 235.880,11 

401 

Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 
34.653,76 

402 Izdatki za blago in storitve 555.065,10 

403 Plačila domačih obresti 44.905,95 

41 TEKOČI TRANSFERI 693.325,42 

410 Subvencije 14.971,66 

411 

Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
403.169,15 

412 

Transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam 
90.801,05 

413 Drugi tekoči domači transferi 184.383,56 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 493.672,56 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 493.672,56 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.946,36 

432 

Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 
18.946,36 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) 61.122,72 

III./1 

PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-

403-404) 
106.028,67 

III./2 

TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-

(40+41) 
200.654,08 

B. 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB 
 

IV. 

PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 

0,00 

75 

PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

V. 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00 

VI.  

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (IV.-V.) 

0,00 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 300.000,00 

50 ZADOLŽEVANJE 300.000,00 

500 Domače zadolževanje 300.000,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 393.750,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 393.750,00 

550 Odplačila domačega dolga 393.750,00 

IX. 

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
-32.627,28 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -93.750,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -61.122,72 

XII. 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 
91.085,90 

 

3. člen 

 

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Grad. 

Splošni, posebni del zaključnega računa in načrt razvojnih 

programov se objavijo na spletni strani Občine Grad. 

 

 

Št.: 410-0158/2017    Cvetka Ficko, l.r.  

Grad, dne 25.4.2017                   županja 

    

 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 15. člena Statuta 

Občine Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 1/2017) je 

Občinski svet Občine Grad na svoji 21. redni seji, dne 25. 

aprila 2017, sprejel naslednji 

 

S K L E P 
 

1. Občinski svet Občine Grad sprejme Elaborat o 

oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno 

vodo v Občini Grad, št. VB 02/2016-031 z dne 

22.9.2016, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske 

javne službe Javno podjetje Vodovod sistem B d.o.o., 

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota.  

 

2. Občinski svet Občine Grad soglaša, da bo Občina 

Grad storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo za leto 2017, ki jo izvaja 

Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. za 

gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti v 

delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne 

infrastrukture (omrežnine) subvencionirala v višini 

40% poslovnega najema. Sredstva za subvencijo se 

nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe 

oskrbo s pitno vodo JP Vodovod sistema B d.o.o. 

 

Ceno storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Grad sestavlja: 

 

a) Vodarina: 

Obračunska 
postavka 

Enota Cena v EUR 
brez DDV 

Cena v EUR z 
9,5% DDV 

Vodarina m3 0,5548 0,6075 
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b) Omrežnina (brez subvencije): 
 

Obračunska 
postavka glede 
na nazivno 
velikost 
vodomera 

Faktor 
omrežnine 

Cena brez 
DDV 
(EUR/mesec) 

Cena z DDV 
(EUR/mesec) 

DN ≤ 20 1 11,3795 12,4606 

20 < DN < 40 3 34,1385 37,3817 

40 ≤ DN < 50 10 113,7950 124,6055 

50 ≤ DN < 65 15 170,6925 186,9083 

65 ≤ DN < 80 30 341,3850 373,8166 

80 ≤ DN < 100 50 568,9749 623,0275 

100 ≤ DN < 150 100 1.137,9499 1.246,0551 

150 ≤ DN 200 2.275,8998 2.492,1103 

 
c) Omrežnina (s subvencijo v višini 40%): 
 

Obračunska 
postavka glede 
na nazivno 
velikost 
vodomera 

Faktor 
omrežnine 

Cena brez 
DDV 
(EUR/mesec) 

Cena z DDV 
(EUR/mesec) 

DN ≤ 20 1 7,5548 8,2725 

20 < DN < 40 3 22,6644 24,8175 

40 ≤ DN < 50 10 75,5480 82,7251 

50 ≤ DN < 65 15 113,3221 124,0877 

65 ≤ DN < 80 30 226,6441 248,1753 

80 ≤ DN < 100 50 377,7402 413,6255 

100 ≤ DN < 150 100 755,4804 827,2510 

150 ≤ DN 200 1.510,9608 1654,5021 

 

Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Grad in začne 

veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1.6.2017 do 

uveljavitve novih cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe. 

 

Št.: 032-0002/2017-14   Cvetka Ficko, l.r. 

Grad, dne 25.4.2017                 županja 

    

 

 

 

 


