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1. Odlok o turistični taksi v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah Na podlagi določb Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/2012) in 16. člena Statuta Občine Sv. Andraž 
v Slov. goricah ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2007) je Občinski svet Občine Sv. Andraž v 
Slov. goricah na svoji 18. redni seji dne 2.12.2013 sprejel ODLOK o turistični taksi v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah 1. člen S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah (v nadaljevanju občina), način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad 
njenim pobiranjem in odvajanjem. ZAVEZANCI ZA PLAČILO 2. člen Turistična taksa je pavšalni 
znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega 
stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Turistično takso 
plačajo osebe iz prvega odstavka tega člena skupaj s plačilom za storitev za prenočevanje. Plačati so 
jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje. VIŠINA TURISTIČNE 
TAKSE 3. člen Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada 
Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse 
na območju občine Sveti Andraž v Slov. goricah znaša 5 točk. Znesek turistične takse se izračuna 
tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. OPROSTITEV TURISTIČNE TAKSE 4. člen 1. 
Plačila turistične takse so oproščeni: - otroci do 7. leta starosti, - osebe z zdravniško napotnico v 
naravnih zdraviliščih, - osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je 
razvidno, da je pri zavarovancu ali zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali 
fotokopije potrdila oziroma izvedenska mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma 
telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije, - otroci in mladostniki na podlagi 
predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, - 
učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojnoizobraževalnih, ki jih na 
podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v 
okviru svojih rednih aktivnosti, - dijaki in študentje oziroma v študentskih domovih, - osebe, ki so na 
začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu več kot 30 dni, - tuji državljani, ki so po mednarodnih 
predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse, URADNI VESTNIK OBČINE SVETI ANDRAŽ V 
SLOVENSKIH GORICAH ŠT. 47/2013 2 - člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, 
na podlagi veljavne članske izkaznice. 2. Turistično takso v višini 50% plačujejo: - osebe od 7. leta do 
18. leta starosti, - turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih 
prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF, - turisti v kampih. 
POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 5. člen Pravne osebe javnega in 
zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, 
morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje 
ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati 
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za 
prenočevanje. Če je turist oproščen ali delno oproščen turistične takse mora biti vpisan razlog 
oprostitve v evidenci – poročilu. ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO 
POROČILO 6. člen Osebe iz 5. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano turistično takso - za 
obdobje od 01.01. do 30.06. do 25. 07. in - za obdobje od 01.07. do 31.12. do 25.01. naslednjega leta 
na poseben račun občine: TURISTIČNA TAKSA 01100/5823206271. Osebe iz 5. člena tega odloka so 
dolžne v roku, ki ga določa prejšnji odstavek predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu 
mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek turistične takse. Poročilo iz 
prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne osebe ali fizične osebe, nastanitvenih zmogljivosti, 
število prenočitvenih gostov, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, 
znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročila nanaša. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD 
POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE 7. člen Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter 
vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski 
inšpekcijski organ v okviru svojih pristojnosti, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno 
samoupravo. Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka 
inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim 
nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru. 8. člen Zbrana turistična taksa je prihodek 
občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v Občini Sv. Andraž v Slov. 
goricah. 9. člen Kazenske določbe se uporabljajo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. 
10. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah. Vitomarci, 2.12.2013 Št.: 007-7/2013-3 Župan Franci Krepša, l.r. 2. Odlok o prodaji blaga 
zunaj prodajaln v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list 
RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10) in 16. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo občine Sv. Andraž 
v Slov. goricah št. 29/2007) je Občinski svet Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na 18. redni seji 
dne 2.12.2013 sprejel ODLOK o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sv. Andraž v Slov. 
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goricah 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za 
prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajalnim 
avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo, na tržnici in na prireditvah, sejmih, shodih in podobno. 
URADNI VESTNIK OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ŠT. 47/2013 3 2. člen Za 
prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega 
upravljavca prostora (občine), na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena 
prostor in časovni termin prodaje blaga. Prodajalec, ki želi izvajati prodajo v skladu s prvim odstavkom 
tega člena ali na javnih površinah in nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju občine Sv. Andraž v 
Slov. goricah mora pridobiti soglasje občine Sv. Andraž v Slov. goricah Soglasje iz drugega odstavka 
tega člena izda občinska uprava. 3. člen Prodajalec, ki želi prodajati v skladu z 2. členom tega odloka, 
mora vložiti vlogo za pridobitev soglasja najmanj 15 dni pred pričetkom prodaje blaga. V vlogi mora biti 
navedeno: - podatki vlagatelja, - vrsta blaga namenjenega prodaji, - lokacija, kjer se bo prodaja vršila 
ali če gre za prostor, ki ni v lasti ali upravljanju občine Sv. Andraž v Slov. goricah tudi soglasje lastnika 
ali pooblaščenega upravljavca prostora, kjer bo prodajal, - površina potrebna za prodajo, - časovno 
obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje). 4. člen Pristojni organ občinske uprave izda 
soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta. 
5. člen Na prodajnem prostoru smejo prodajati: - kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke 
in izdelke, - posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode 
lastne proizvodnje, - nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja, - društva in humanitarne 
organizacije, - posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine), - druge fizične in pravne osebe, 
ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln. Ne glede na prvi odstavek tega 
člena lahko na prodajnem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena navedeni 
prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na 
prodajnem prostoru (npr. sejemski red). 6. člen Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja: - na 
tržnih prostorih na območju občine Sv. Andraž v Slov. goricah - na sejmih v občini Sv. Andraž v Slov. 
goricah - občasno ob drugih priložnostih: na prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski 
praznik), - shodih in podobno. Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi druge javne 
površine, ki niso posebej predvidene za tržnico, sejem ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v 
tretji alineji prvega odstavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine. 7. 
člen Prodajalec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne na javnih površinah na podlagi soglasja 
občinske uprave občine Sv. Andraž v Slov. goricah, v kateri se določi seznam mest za prodajo blaga 
in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne. 8. člen Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta 
in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo 
prodajo blaga zunaj prodajaln. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec. 9. 
člen Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega 
časa, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago. 
2. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU SEJEMSKE DEJAVNOSTI 10. člen Na 
območju občine Sv. Andraž v Slov. goricah se lahko izvaja sejem v sledečih naseljih: - Vitomarci. Ne 
glede na določila iz prvega odstavka tega člena, se lahko določi sejem tudi v drugih naseljih občine 
Sv. Andraž v Slov. goricah, kolikor se izkaže potreba po tem. O lokaciji sejma določa občinski svet. 11. 
člen Upravljavec sejmov na območju občine Sv. Andraž v Slov. goricah je občina Sv. Andraž v Slov. 
goricah. URADNI VESTNIK OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ŠT. 47/2013 4 3. 
PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH 12. člen Prodaja 
blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih prostorih je prodaja na: - prireditvah (občinske in druge 
prireditve, občinski praznik in podobno), - shodih in podobno na območju Občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah ter - na površinah, ki niso posebej predvidene za prodajo blaga zunaj prodajaln in ne sodijo v 
prvo in drugo alinejo tega odstavka, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine. 13. člen 
V vsakem naselju v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah je lahko določeno več površin (občasnih 
prodajnih prostorov) iz tretje alineje 12. člena, katere so običajno v središču naselij oziroma ob 
objektih javnega značaja. V občini Sv. Andraž v Slov. goricah je taka javna površina določena na 
platoju pred pošto, parkirišče pri OŠ in ob javni poti proti cerkvi. Ostale površine iz tretje alineje 12. 
člena, razen površin iz drugega odstavka tega člena, določi župan s sklepom. Na ta način se lahko 
prodaja naslednje blago: - živila (žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni 
izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in 
živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča) in - neživilski izdelki (izdelki 
domače in umetnostne obrti, suha roba, turistični spominki, izdelki iz zelišč). Izjemoma se lahko na teh 
površinah prodaja tudi tekstilno blago, če je to v interesu občine Sv. Andraž v Slov. goricah. O tem 
odloča župan s sklepom. 14. člen Brezplačna uporaba stojnic je možna samo na tistih občasnih 
prodajnih prostorih iz 6. člena tega odloka, ki so namenjeni za dejavnosti v interesu občine Sv. Andraž 
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v Slov. goricah (občinske prireditve, občinski praznik), za društva in humanitarne organizacije, ki imajo 
sedež v občini Sv. Andraž v Slov. goricah. 15. člen V času večjih prireditev na območju občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah se prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo 
zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi. 4. PRISTOJBINE 16. člen Za uporabo tržnega 
prostora, prostora v času sejmov, prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za prodajo 
blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina. Občina Sv. Andraž v Slov. goricah zaračunava pristojbino 
za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln na podlagi predpisa, ki določa obveznost 
plačevanja taks v občini Sv. Andraž v Slov. goricah. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena 
lahko župan prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na prireditvi, ki je v interesu občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah, s sklepom oprosti plačila pristojbine. Pristojbino mora prodajalec poravnati v 
preračunanem enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na 
dan opravljanja prodaje. 5. NADZOR 17. člen Inšpekcijski nadzor opravljajo pristojni inšpekcijski 
organi. Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska in redarska 
služba. Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje 
z blagom. 6. KAZENSKE DOLOČBE 18. člen Z globo 200,00 € se kaznuje pravna oseba ali podjetnik 
posameznik, če: - opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v 
lasti občine Sv. Andraž v Slov. goricah, brez soglasja občine Sv. Andraž v Slov. goricah, - opravlja 
prodajo blaga izven prodajaln v nasprotju z izdanim soglasjem, - če po končani prodaji ne očisti 
prodajnega mesta. Z globo 100,00 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Z globo 100,00 € se kaznuje 
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. URADNI VESTNIK OBČINE SVETI 
ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ŠT. 47/2013 5 7. KONČNA DOLOČBA 19. člen Ta odlok začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Sv. Andraž v Slov. goricah. Vitomarci, dne 
2.12.2013 Št.: 007-7/2013-4 Župan Franci Krepša, l.r. 3. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 
Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
110/11 – ZDIU12 in 14/13-popr.) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2007) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah na 18. redni seji dne, 02.12.2013 sprejel ODLOK O REBALANSU II PRORAČUNA OBČINE 
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2013 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen V 
odloku o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 (Uradni vestnik občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 38/2011) in rebalansa proračuna za leto 2013 (Uradni vestnik 
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 45/2013) se 2. člen odloka spremeni tako, da glasi: 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA 
PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov V EUR Rebalans 2013 - II I. SKUPAJ 
PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.008.638 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 872.821 70 DAVČNI 
PRIHODKI 841.788 700 Davki na dohodek in dobiček 788.978 703 Davki na premoženje 32.842 704 
Domači davki na blago in storitve 19.968 71 NEDAVČNI PRIHODKI 31.033 710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 13.855 711 Takse in pristojbine 751 712 Globe in druge denarne kazni 477 
714 Drugi nedavčni prihodki 15.950 72 KAPITALSKI PRIHODKI 31.569 720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 13.550 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 18.019 74 
TRANSFERNI PRIHODKI 104.248 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 104.248 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 II. SKUPAJ 
ODHODKI (40+41+42+43) 1.050.068 40 TEKOČI ODHODKI 551.214 400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 174.998 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 28.081 402 Izdatki za blago in 
storitve 311.826 403 Plačila domačih obresti 7.309 409 Rezerve 29.000 41 TEKOČI TRANSFERI 
312.693 410 Subvencije 0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 178.730 412 Transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam 22.363 413 Drugi tekoči domači transferi 111.600 42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 176.130 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 176.130 43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.031 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 7.700 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.331 III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -41.431 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. RAČUN 
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov V EUR URADNI VESTNIK OBČINE 
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ŠT. 47/2013 6 Rebalans 2013 - II IV. PREJETA 
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 75 PREJETA 
VRAČILA DANIH POSOJIL 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 752 
Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0 440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 442 Poraba 
sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in 
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drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0 VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 C. RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina kontov V EUR Rebalans 2013 - II VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 50 
ZADOLŽEVANJE 0 500 Domače zadolževanje 0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 49.275 55 
ODPLAČILA DOLGA 49.275 550 Odplačila domačega dolga 49.275 IX. POVEČANJE 
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -90.706 X. NETO 
ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.) -49.275 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) 41.431 SREDSTVA NA 
RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 298.888 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom. Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Posebni del proračuna do ravni proračunskih 
postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah . Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 2. člen Ta 
odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah. Številka: 007-7/2013-5 Vitomarci, 2.12.2013 Župan Franci KREPŠA, l .r. 


