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32.  

 
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 6. redni seji, 20. 10. 2015 sprejel  
 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V LETU 2015-II 
 

1. člen  
Za odpravo posledic naravne nesreče neurji, neviht in močnega dežja ter zemeljskih plazov v  septembru 2014 
in v maju 2015 se iz sredstev proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 411.000,00 EUR. 
 

2. člen 
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka, se namenjajo za sanacijo plazu, Cuber 19 ter Nunska 
graba 37 kot posledica naravnih nesreč v septembru 2014 – neurja z nevihtami, močnim dežjem, poplavami in 
plazovi, ter neurja z močnim dežjem v maju 2015.  
 

3. člen 
Sredstva se črpajo v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalcev sanacijskih in  intervencijskih del ter do 
dobaviteljev sanacijskih in intervencijskih materialov in opreme, po računih oz. gradbenih situacijah. 

 
4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka: 843/2015-90 
Datum:   20. 10.  2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

33.  

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 
36/00-ZPDZC, 127/06-ZHZP), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11 
in 2/13) in 7., 8. ter 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05- UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 
58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13) je Občinski svet Občine Ljutomer na 6. redni seji, 20. 10. 
2015 sprejel  
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Ur. l. RS št. 89/07, 107/09 in 
105/13) se v drugem odstavku 7. člena za vrstico »86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti« dodata vrstici: 
»88.100 – Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, 
«88.9 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve.«. 
 

2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v deveti alineji »in« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »nege na domu« se 
doda »socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe  ter drugega socialnega varstva brez 
nastanitve« 
V osemnajsti alineji prvega odstavka 8. člena se pred besedo »fizioterapija« doda »fiziatrija,« 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3758
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3. člen 
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin in Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji 
dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi. 
 
Številka: 160/2015-10-91 
Datum:   20. 10. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

34.  

 
Na podlagi 29., 49. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 12., 18. in 60. člena Statuta Občine Ljutomer 
(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 , 7/2011 in 2/2013), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04,58/04popr., 138/04, 
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13,18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 
91/14 in 36/15) in Odloka o lokalnih občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer št. 2/2015), je Občinski svet Občine Ljutomer na 6. redni seji, 20. 10. 2015 sprejel 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE LJUTOMER 

 
1. člen 

Spremeni se 1. odstavek 6. člena odloka tako, da na novo glasi: 
 
»Za izvajanje upravnih in drugih nalog se v občinski upravi ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote: 

- upravno – splošni oddelek, 
- razvojno – projektni oddelek, 
- režijski obrat«. 

2. člen 
Župan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka: 100-2015-420-96 
Datum:   20. 10. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

35.  

 
Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur. l. RS, št. 39/13), 
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 8. in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 
Ljutomer št. 11/09, 7/11 in 2/13) je Občinski svet Občine Ljutomer na 6. redni seji, 20. 10. 2015 sprejel 

 
PRAVILNIK O ENKRATNI DENARNI SOCIALNI POMOČI 

OBČINE LJUTOMER 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom se določijo upravičenci, postopki in merila za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči  (v 
nadaljevanju: socialna pomoč) Občine Ljutomer. 

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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2. člen 
(upravičenci) 

Do socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni posamezniki, zakonci ali izvenzakonski partnerji in družine s 
stalnim prebivališčem v občini Ljutomer, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna 
pomoč občine, po tem, ko so izkoristili zakonske možnosti za rešitev socialne stiske v postopkih dodeljevanja 
pomoči centra za socialno delo v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. 
 

3. člen 
(pogostost dodelitve socialne pomoči) 

Socialna pomoč po tem pravilniku se vlagatelju in družinskim članom dodeli enkrat letno. V izjemnih situacijah, 
v katerih je vlagatelju in družinskim članom povzročena večja materialna škoda, se lahko dodeli vlagatelju in 
družinskim članom socialno pomoč ponovno v višini trikratnika socialne pomoči po merilih iz 8. člena tega 
pravilnika. 
 

4. člen 
(opredelitev namena) 

Socialna pomoč se nameni za premostitev trenutne materialne ogroženosti. 
 

5. člen 
(vloga) 

Vloga se poda na obrazcu ENKRATNA DENARNA SOCIALNA POMOČ OBČINE LJUTOMER. Obrazec se dvigne v 
vložišču Občine Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer. 
 

6. člen 
(podatki na obrazcu) 

Na obrazcu mora vlagatelj podati naslednje podatke: 
- ime in priimek, 
- stalno prebivališče, 
- družinski člani (ime in priimek, sorodstveno razmerje, status) 
- vrsto prejete socialne pomoči po odločbi centra za socialno delo, 
- navedba računa za nakazilo sredstev. 

 
7. člen 

(izjava zavoda o poravnanih obveznostih) 
Vlagatelj, ki ima predšolske ali osnovnošolske otroke v vrtcu ali v šoli v občini Ljutomer, je dolžan predložiti 
izjavo zavoda, v katerega je otrok vključen, o poravnanih obveznostih za vrtec, šolsko prehrano in druge 
plačljive dejavnosti. 
 

8. člen 
(merila) 

Socialna pomoč se dodeli po naslednjih merilih: 
- samska odrasla oseba 

30 % minimalnega dohodka, 
- zakonca in zunajzakonska partnerja 

50 % minimalnega dohodka, 
- družina z enim otrokom in enostarševska družina z enimi otrokom 

80 % minimalnega dohodka, 
- družina z dvema ali več otroki in enostarševska družina z dvema ali več otroki 

100 % minimalnega dohodka. 
 

9. člen 
(odločba in pritožba na odločbo) 

O višini socialne pomoči izda odločbo občinska uprava. O pritožbah na izdane odločbe odloča župan Občine 
Ljutomer. Pritožba se lahko poda v roku 8 dni po prejetju odločbe. 
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10. člen 

(nakazilo sredstev) 
Sredstva socialne pomoči se nakažejo vlagatelju na račun, ki ga navede v vlogi, razen v primerih, ko izkazuje 
družina neporavnane obveznosti, zapadle več kot dva meseca, za plačilo vrtca, šolske prehrane ali druge 
plačljive dejavnosti v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Občina Ljutomer. 
Če ima vrtec ali šola odprte terjatve do vlagatelja, se prednostno z dodeljeno socialno pomočjo poravnajo 
dolgovi vlagatelja. V kolikor dodeljeni znesek socialne pomoči presega dolgove vlagatelja, se razlika nakaže na 
vlagateljev račun. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

11. člen 
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ljutomer 
(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03 in 6/05). 
 

12. člen 
(uveljavitev pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka: 122/2015-10-97 
Datum:   20. 10. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

36.  

 
Na podlagi  18. in 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11 in 2/13) je 
Občinski svet Občine Ljutomer na 6. redni seji, 20. 10. 2015 sprejel 
 

SKLEP št. 92 
o popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev poslovno trgovskega centra 

v Ljutomeru – EUP LJ 28 Stari Imgrad (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2014) 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

Sprejme se popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev poslovno trgovskega 
centra v Ljutomeru – EUP LJ 28 Stari Imgrad (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2014), ki se nanaša na 
poglavje dopustnih odstopanj. 
 

2. člen 
(vsebina) 

V prvem odstavku 34. člena, poglavje X. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in 
tehničnih rešitev, se besedilo popravi tako, da se pravilno glasi : 
»Dopustno odstopanje od tlorisnih gabaritov predvidene trgovske stavbe je možno znotraj opredeljenega in 
grafično prikazanega območja OPPN.« 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
 
Številka: 032/2015-10-92 
Datum:   20. 10. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 
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37.  

 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 
57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) je Občinski svet Občine Ljutomer  na 6. redni seji, 20. 10. 2015 
sprejel 
 

SKLEP št. 104 
O UKINITVI  STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobro s parc. št. 1227/0 k. o. 257 Branoslavci (ID 

5176699). 
 

2. Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa prenehata imeti status dobrine v javnem dobro in postane 
last Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, matična številka 5874092000, do celote. 

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

 
Številka: 478-56/2015-104 
Datum:   20. 10. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

38.  

 
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013), 
33. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007, 2/2008, 7/2011 in 8/2011) in Odloka o proračunu 
Občine Ljutomer za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2015) objavlja Občina Ljutomer 
 

JAVNI RAZPIS ZA NAGRADE ŠTUDENTOM ZA NAPREDOVANJE 
 V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016 

 
1.  

Občina Ljutomer razpisuje nagrade študentom ob vpisu v višji letnik ali absolventski staž za  višješolski, 
visokošolski in univerzitetni študij in za podiplomski študij ter specializacijo po višješolskih oziroma 
visokošolskih programih po starih programih in za napredovanje študentov v višji letnik po bolonjskem 
študijskem programu za študijsko leto 2015/2016. 
 

2.  
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- Je državljan Republike Slovenije.  
- Imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer.  
- Je redni ali izredni študent, ki ni zaposlen. 

Nagrade ne morejo prejeti študentje, ki so vpisani v prvi letnik dodiplomskega študija. 
Študent lahko pridobi nagrado za napredovanje za en letnik samo enkrat. 
 

3.  
Višina nagrade za napredovanje v višji letnik znaša: 

- 1. bolonjska stopnja (tudi višješolski in visokošolski program ter specializacija po višješolskih 
programih)             55,00 €, 

- 2. bolonjska stopnja (tudi specializacija po visokošolskih strokovnih programih in univerzitetni študij) 
75,00 €, 

- 3. bolonjska stopnja (tudi specializacija po univerzitetnih programih, magisterij znanosti in doktorat 
znanosti)                 90,00 €. 

 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=2206db82-3a3a-4cc0-a152-c65b34520036


URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER 
št. 5/2015, 26. oktober 2015 

 

7 
 

4.  
Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 
Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer.  
 
Potrebna dokazila: 

- Dokazilo o vpisu za študijsko leto 2015/2016. 
 

5.  
Prijavitelji lahko vlogo: 

- oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, do petka, 13. novembra 2015 ali  
jo pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Zadnji dan za oddajo prijave na 
pošto (priporočeno) je petek, 13. november 2015. 

 
Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 
56 (Angelca Lukman). 
 
Številka: 603-30/2015-411 
Datum:   20. 10. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

39.  

 
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013), 
33. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007, 2/2008, 7/2011 in 8/2011) in Odloka o proračunu 
Občine Ljutomer za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2015) objavlja Občina Ljutomer 
 

JAVNI RAZPIS ZA NAGRADE ŠTUDENTOM OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJA 
 

1.  
Občina Ljutomer razpisuje nagrade študentom ob zaključku dodiplomskega in podiplomskega študija. 
Do nagrade so upravičeni vlagatelji, ki so študij zaključili v študijskem letu 2014/2015, to je od 1. 10. 2014 do 
30. 9. 2015.  
 

2.  
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- Je državljan Republike Slovenije.  
- Imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer. 
- V času študija je bil redni ali izredni študent in ni bil zaposlen. 

 
3.  

Višina nagrade za dokončanje študija znaša: 
- nagrada za diplomo na višješolskem študiju                             75 €, 
- nagrada za diplomo (1. bolonjska stopnja)                          100 €. 
- nagrada za magisterij (2. bolonjska stopnja)                        200 €, 
- nagrada za specializacijo po univerzitetnih programih in znanstveni magisterij             300 €, 
- nagrada za doktorat                            500 €. 

 
4.  

Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 
Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer.  
 
Potrebna dokazila: 

- Fotokopija diplome, dokazilo o dokončanju magisterija ali doktorata. 
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5.  

Prijavitelji lahko vlogo: 
- oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, 9240 Ljutomer, do petka, 13. 

novembra 2015. 
- ali jo pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Zadnji dan za oddajo prijave 

na pošto (priporočeno) je petek, 13. november 2015. 
 

Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 
56 (Angelca Lukman). 
 
Številka: 603-31/2015-411 
Datum:   20. 10. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisk v nakladi 4000 izvodov: 
TARA BTS d.o.o., Rada Pušenjaka 17, 9240 Ljutomer 


