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Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Š T A J E R S K E  I N  K O R O Š K E  R E G I J E

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK

476. Odlok o komunalnem prispevku v občini Hoče–
Slivnica 988

477. Odlok o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč za območje občine Hoče–Slivnica 991

478. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine 
Hoče–Slivnica za leto 2009 993

479. Sklep o ukinitvi javnega dobra v občini Hoče–
Slivnica 996

480. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče–
Slivnica za leto 2010 996

481. Sklep o imenovanju člana Odbora za gospodar-
stvo, drobno gospodarstvo in turizem v občini 
Hoče–Slivnica 996

482. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občin-
skega sveta Občine Hoče–Slivnica 997

483. Drugi tehnični popravek karte št. 4/5 - uredi-
tveno območje naselja Rogoza, ki je sestavni del 
elaborata prostorskih ureditvenih pogojev za 
območje občine Hoče–Slivnica (izven območij 
Natura 2000) 997

484. Odlok o rebalansu proračuna občine Kungota 
za leto 2009 997

485. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinsko redarstvo občine Lovrenc 
na Pohorju 998

486. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Lovrenc na Pohorju 1000

487. Sklep o sprejemu integralnega in prečiščenega 
kartografskega gradiva Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urbanistične za-
snove mesta Maribor v digitalni obliki 1001

488. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Kamnica v mestni občini Maribor 1001

489. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Prežihovega Voranca Maribor v mestni ob-
čini Maribor 1001

490. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Bojana Ilicha Maribor v mestni občini Maribor 1002

491. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Bratov Polančičev Maribor v mestni občini 
Maribor 1002

492. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Franca Rozmana–Staneta Maribor v me-
stni občini Maribor 1003

493. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Malečnik v mestni občini Maribor 1003

494. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Toneta Čufarja Maribor v mestni občini 
Maribor 1003

495. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Draga Kobala Maribor v mestni občini Ma-
ribor 1003

496. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola borcev za severno mejo Maribor v mestni 
občini Maribor 1004

497. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Slave Klavore Maribor v mestni občini Maribor 1004

498. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Martina Konšaka Maribor v mestni občini 
Maribor 1005

499. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Angela Besednjaka Maribor v mestni občini 
Maribor 1005

500. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Borisa Kidriča Maribor v mestni občini 
Maribor 1006

501. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Franceta Prešerna Maribor v mestni občini 
Maribor 1006

502. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Maksa Durjave Maribor v mestni občini 
Maribor 1006

503. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Janka Padežnika Maribor v mestni občini 
Maribor 1007

504. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ludvika Pliberška Maribor v mestni občini 
Maribor 1007

505. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Leona Štuklja Maribor v mestni občini Ma-
ribor 1007
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506. Odlok o spremembah Odloka o ustanovi-
tvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Tabor I Maribor v mestni občini 
Maribor 1008

507. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Rada Robiča Limbuš v mestni občini Ma-
ribor 1008

508. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Gustava Šiliha Maribor v mestni občini 
Maribor 1009

509. Sklep o določitvi upravljavca stvarnega premo-
ženja v lasti mestne občine Maribor (Kamnica) 1009

510. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti 
v Občini Muta 1011

511. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine 
Muta za leto 2009 1011 

512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega za-
voda OŠ Muta 1012

513. Sklep o začetku priprave sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in sre-
dnjeročnega plana občine Radlje ob Dravi za 
območje občine Muta v letu 2009 1013

514. Sklep o začetku priprave občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za del območja MS 4 v 
naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 1015

515. Ugotovitveni sklep v občini Kungota 1016
516. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi jav-

nega vzgojno izobraževalnega in vzgojno-var-
stvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol v občini Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah 1017

476

Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Hoče–
Slivnica (MUV, št. 8/03) je Občinski svet Občine Hoče–Slivni-
ca na svoji 22. redni seji dne 20. novembra 2009 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o komunalnem prispevku v občini 
Hoče–Slivnica, ki obsega:
- Odlok o komunalnem prispevku v občini Hoče–Slivnica 

(MUV, št. 18/09, z dne 29. junija 2009)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem 

prispevku v občini Hoče–Slivnica (MUV, št. 28/09, z dne 6. 
novembra 2009)

O D L O K
o komunalnem prispevku v občini Hoče–Slivnica

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO

1. člen
1) S tem odlokom se določi odmera komunalnega prispevka 

za komunalno opremo na območju občine Hoče–Slivnica.
2) Odlok določa:

- merila za odmero komunalnega prispevka;
- pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
- oprostitve plačila komunalnega prispevka;
- druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.

2. člen
1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. program opremljanja je akt, s katerim določi občina Hoče–
Slivnica podlage za odmero komunalnega prispevka za ko-
munalno opremo;

2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec 
za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela 
stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec pri-
ključil oz. jo bo uporabljal;

3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku 
je investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino 
objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračun-
skem območju, ki ga določa program opremljanja.
2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, 

kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega odstavka. 

3. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja 

merila:
- površina parcele;
- neto tlorisna površina objekta;
- razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne 

površine objekta (Dt);
- opremljenost parcele s komunalno opremo;
- namembnost objekta;
- obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na 

ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, 
t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta 
(Ct(i)) iz programa opremljanja, ki so ustrezno indeksirani.

4. člen
1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 

oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami 
po predpisih o graditvi objektov. 
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povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi 
objektov. 

3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, 
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, 
da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravlja-
nje cestno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo komu-
nalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe cestno 
omrežje.

4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, 
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, 
da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje 
vodovodno omrežje in da bo zanjo zavezanec za plačilo komu-
nalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovo-
dno omrežje.

5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim omrež-
jem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega do-
voljenja oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca 
razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno in izročeno v 
upravljanje kanalizacijsko omrežje in da bo zanjo zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na ob-
stoječe kanalizacijsko omrežje.

6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem 
novem priključevanju.

8. člen
1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev de-

javnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok. 
2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi 

s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifi-
kacija vrst objektov. 

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 
oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zah-
tevami po predpisih o graditvi objektov. 

4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost 
objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oz. vrst po predpisih iz 
2. odstavka tega člena.

5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji 
dejavnosti Kdejavnost:

CC-SI* opis faktor
111 enostanovanjske stavbe 1,0
1121 dvostanovanjske stavbe 1,2
1122 večstanovanjske stavbe 1,3
121 gostinske stavbe 1,3
12201 stavbe javne uprave 0,7
12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,3
12203 druge upravne in pisarniške stavbe 1,3
123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3
124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
  elektronskih komunikacij 1,3

2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka tega člena ni 
določena oz. je ni mogoče določiti na njegovi osnovi, se za po-
vršino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem 
prostorskem izvedbenem aktu.

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski po-
vršini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt 
in ki je namenjena njegovi redni rabi.

4) Če za parcelo iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče 
pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za 
površino parcele upošteva velikost 500 m2.

5) Če parcela objekta oz. njena površina ni določena ali je ni 
mogoče določiti na katerega od predhodno navedenih načinov, 
se jo opredeli tako, da se velikost stavbišča (fundus) pomnoži s 
faktorjem 1,5.

5. člen
1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu 

SIST ISO 9836. 
2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 

oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi 
zahtevami po predpisih o graditvi objektov. 

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunal-
ne opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski 
neto tlorisni površini obstoječega objekta.

4) Če za objekt iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče 
pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za 
neto tlorisno površino objekta upošteva velikost 150 m2.

5) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega 
objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna površi-
na objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada 
posameznemu lastniku.

6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto 
tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od 
površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži 
s faktorjem 2,0.

6. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem 

parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
- delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka znaša 30 % 

oz. vrednost Dp = 0,3;
- delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalne-

ga prispevka znaša 70 % oz. vrednost Dt = 0,7.

7. člen
1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva 

tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko za-
vezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba dolo-
čene vrste komunalne opreme. 

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objek-
ta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovo-
ljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo 



STRAN 990 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 30 – 27. 11. 2009

Cp(i) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opre-
me na obračunskem območju, preračunani na m2 par-
cele;

Dp - delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Atlorisna - neto tlorisna površina objekta;
Ct(i) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opre-

me na obračunskem območju, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta;

Dt - delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu ko-
munalnega prispevka;

Kdejavnosti - faktor dejavnosti.

13. člen
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s se-

števanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripada-
jo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:

KP = Σ KP(i)

Oznake pomenijo:
KP - komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(i) - izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posa-

mezni vrsti komunalne opreme;
i - posamezna vrsta komunalne opreme.

14. člen
1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali 

spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna 
na naslednji način:
- najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega od-

loka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta 
oz. po spremembi namembnosti objekta;

- nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odlo-
ka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta 
oz. pred spremembo namembnosti objekta;

- nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremem-
bi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja 

pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena ne-
gativna, se komunalni prispevek ne plača.

15. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna 

na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine 
objekta v 14. členu tega odloka.

16. člen
1) Komunalni prispevek se ne plača:

- za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
- za gradnjo neprofitnih stanovanj;
- za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno 

delo vendar samo za stavbe za predšolsko vzgojo in izobra-
ževanje, jasli, vrtci, in osnovne šole ter za gradnjo stavb za 
zdravstvo vendar samo za stavbe za zdravniško oskrbo in 

125 industrijske stavbe in skladišča 0,8
126 stavbe splošnega družbenega pomena 0,7
127 druge nestanovanjske stavbe 0,7

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0.

(*enotna klasifikacija vrst objektov – CC-SI je določena na pod-
lagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov 
in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03, 
78/05 – popr.)

9. člen
1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo 

posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski 
stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obra-
čunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele 
(Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)).

2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so 
določeni v programu opremljanja.

3) Obračunski stroški na enoto mere se letno indeksirajo z 
indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okvi-
ru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala 
nizka gradnja«.

10. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme 

se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, 
ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki pove-
čuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja 
v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem 
v programu opremljanja in če se ugotovi, da bo zavezanec na to 
vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oz. mu bo 
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.

11. člen
1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugo-

tovi, na katere vrste komunalne opreme bo lahko zavezanec pri-
ključil svoj objekt oz. mu bo omogočena uporaba določene vrste 
komunalne opreme. 

2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne 
opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem 
območju posamezne vrste komunalne opreme. 

3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli ko-
munalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne 
opreme na ustreznem obračunskem območju. 

4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota je 
komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka plača občini.

12. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne 

opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:

KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Atlorisna x Ct(i) x Dt x Kdejavnost)

Oznake v enačbi pomenijo:
i - posamezna vrsta komunalne opreme;
KP(i) - izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada po-

samezni vrsti komunalne opreme;
Aparcela - površina parcele;
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18. člen
1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravna-

ni vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen 
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-
te zagotovi investitor sam oz. na lastne stroške.

19. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristoj-

nem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali 
mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je 
upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.

20. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je 

namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko 
porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z 
načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine Hoče–

Slivnica prenehajo veljati Navodila o določitvi osnov in meril za 
izračun komunalnega prispevka (MUV, št. 9/02).

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uve-
ljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.

22. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajer-

ske in Koroške regije in prične veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 03201-10/2009 - 012  Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.

nego bolnih in poškodovanih po predpisih o uvedbi in uporabi 
enotne klasifikacije vrst objektov, 
2) S tem odlokom so dodatno predvidene še naslednje opro-

stitve plačila komunalnega prispevka:
- za gradnjo športnih dvoran 
- za gradnjo gasilskih domov 

3) Oproščena sredstva iz 2. odstavka tega člena bo občina na-
domestila v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega 
proračuna.

17. člen
1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komu-

nalnega prispevka Občinska uprava Občine Hoče–Slivnica z od-
ločbo. 

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 
oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispe-
vek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od 
upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popol-
nosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

3) Zahtevku zavezanca oz. obvestilu upravne enote o popolno-
sti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen 
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega 
v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki 
vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka. 

4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zah-
teve.

5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo po 
uradni dolžnosti.

6) Zoper odločbo iz 1. odstavka tega člena je dovoljena pri-
tožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.

7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 
oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo 
gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega pri-
spevka v roku 1 leta po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je 
odmerjen komunalni prispevek, je treba komunalni prispevek na 
novo odmeriti.

8) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komu-
nalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s kate-
ro mu je odmerjen komunalni prispevek.

9) V primeru iz prejšnjega odstavka, ko gre za že obstoječ 
objekt, je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunal-
nega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek 
plačan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s ka-
tero je odmerjen komunalni prispevek. Izjemoma se lahko določi 
obročno odplačevanje komunalnega prispevka največ za obdobje 
dveh let, če gre za težke socialne razmere zavezanca. O možnosti 
obročnega odplačevanja odloči župan na predlog zavezanca. V 
primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega 
odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega 
prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.

10) Upravičenost do obročnega odplačila komunalnega pri-
spevka do dveh let oziroma v 24 mesečnih obrokih se odobri na 
podlagi dokazila centra za socialno delo o težkih socialnih raz-
merah zavezanca.
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Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Hoče–
Slivnica (MUV, št. 8/03) je Občinski svet Občine Hoče–Slivni-
ca na svoji 22. redni seji dne 20. novembra 2009 potrdil uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč za območje občine Hoče–Slivnica, ki obsega:
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 18/09, z dne 29. junija 2009)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje Hoče–Slivnica 
(MUV, št. 28/09, z dne 6. novembra 2009)

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje občine Hoče–Slivnica

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
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3. člen
1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posa-

mezne vrste komunalne opreme.
2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za 

celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih 
prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine namenjena po-
selitvi oz. je na njih dopustna gradnja. Obračunsko območje je 
prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena 
tega odloka.

3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno 
enotno za večinski del občine, opremljen z javnim vodovodnim 
omrežjem in obsega vse površine na tem območju, ki so po ve-
ljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračun-
sko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. 
odstavka 1. člena tega odloka.

4) Za kanalizacijsko omrežje je določeno enotno obračunsko 
območje, in sicer na območju naselij oz. njihovih delov Pivola, 
Sp. Hoče, Rogoza in Bohova.

5) Posamezno obračunsko območje obsega površine, ki so po 
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračun-
ska območja so prikazana v kartografskem delu elaborata iz 3. 
odstavka 1. člena tega odloka.

4. člen
1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremlja-

nja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. 
člena tega odloka. 

2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na 
ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posame-
znih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih 
znašajo:

Vrsta
komunalne opreme

Skupni stroški
(€)

Obračunski stroški
(€)

Občinske ceste 42.659.329,00 12.797.798,70
Vodovodno omrežje  7.052.886,00  7.052.886,00
Kanalizacijsko omrežje  6.609.687,00  3.057.979,69
SKUPAJ 56.321.902,00 22.908.664,39

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na 

ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. 
na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), 
znašajo:

Vrsta komunalne
opreme

Obračunski stroški na enoto (€/m2)
parcele Cp(i) NTP Ct(i)

Občinske ceste 2,14 6,58
Vodovodno omrežje 1,39 4,07
Kanalizacijsko omrežje 1,65 4,29

6. člen
1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi 

v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2008.
2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odlo-

ka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje 

1. člen
1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 

zemljišč za obstoječo komunalno opremo in načrtovano kanaliza-
cijsko omrežje za območje občine Hoče–Slivnica.

2) Odlok določa:
- vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremlja-

nja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
- obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
- skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne 

opreme; 
- preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne 

opreme na enoto mere.
3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občine Hoče–Slivnica«, ki ga je v 
februarju 2009 pod št. proj. 5028 izdelala gospodarska družba 
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, 
Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine 
Hoče–Slivnica. 

2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. komunalna oprema so objekti in omrežja gospodarske javne 
infrastrukture, ki je že zgrajena oz. je predvidena v načrtu ra-
zvojnih programov in v občinskem proračunu za leto 2009 in 
s katero upravlja občina Hoče–Slivnica oz. posamezni izva-
jalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo 
sestavljajo:

 - objekti in omrežje obstoječe vodovodne infrastrukture;
 - objekti in omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih 

in padavinskih odpadnih voda - obstoječe kanalizacijsko 
omrežje v delih naselij Sp. Hoče, Rogoza in Bohova;

 - objekti in omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda - novozgrajeno in načrtovano 
kanalizacijsko omrežje v delih naselij Pivola, Sp. Hoče in 
Rogoza;

 - objekti grajenega javnega dobra: obstoječe občinske ceste.
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je 

območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto 
komunalne opreme oz. območje njene uporabe;

3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, 
vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunal-
ne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno 
opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji 
nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu 
primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe; 
za novozgrajeno kanalizacijsko omrežje in kanalizacijsko 
omrežje, načrtovano v občinskem proračunu za leto 2009, so 
po višini enaki vrednosti iz občinskega proračuna oz. ustre-
znih dokumentov identifikacije investicijskega projekta;

4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so ti-
sti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz 
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremeni-
jo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;

5. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov;

6. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih povr-
šin objekta oz. tlorisna površina ustreznega dela objekta in se 
izračuna po standardu SIST ISO 9836;

7. parcela oz. zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na ka-
terem je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za 
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
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  700 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK 5.157.980

  703 DAVKI NA PREMOŽENJE 558.590
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 

STORITVE 370.500
  706 DRUGI DAVKI 0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 839.985
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 

DOHODKI OD PREMOŽENJA 150.600
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE 8.000
  712 DENARNE KAZNI 5.800
  713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 134.000
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 541.585
 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 374.129
  720 PRODAJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 0
  722 PRODAJA ZEMLJIŠČ 

IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 374.129

 73 PREJETE DONACIJE 0
  730 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIV VIROV 0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 759.381
  740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 

DRUGIH JAVNO FINANČNIH 
INSTITUCIJ 759.381

  741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV EU-KOHEZIJA 0

Skupina kontov VRSTA ODHODKOV Proračun 
2009

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.690.740
 40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+404+409) 2.360.765
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 465.789
  401 PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 67.590
  402 IZDATEK ZA BLAGO IN 

STORITVE 1.826.386
  403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 0
  409 SREDSTVA, IZLOČENA V 

REZERVE 1.000
 41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413+414) 2.742.949
  410 SUBVENCIJE 111.321
  411 TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN 

GOSPODINJSTVOM 1.668.750
  412 TRANSFERI NEPROFIT. 

ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 300.500

za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.

3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se ob-
javi na spletni strani občine.

7. člen
1) Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Šta-

jerske in Koroške regije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministr-

stvo, pristojno za prostor.

Številka: 03201-10/2009 - 011  Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. št. 79/99, 
124/2000, 79/2001, 30/2002,56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št.72/93, 57/94 
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/2002) in 16. in 95. 
člena Statuta Občina Hoče–Slivnica, (MUV št. 8/03) je Občinski 
svet Občine Hoče–Slivnica na 22. redni seji, dne 20. novembra 
2009 sprejel

O D L O K 
o spremembi odloka o proračunu občine Hoče–Slivnica 

za leto 2009

1. člen
(splošne določbe)

S tem odlokom se za proračun občine Hoče–Slivnica (v na-
daljnjem besedilu: proračun) določajo proračun in postopki izvr-
ševanja proračuna za leto 2009, s katerim se zagotavljajo sred-
stva za financiranje nalog, ki ji jih v skladu z ustavo, zakoni in 
predpisi Občine Hoče–Slivnica, opravlja občina Hoče–Slivnica 
(v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen
(opredelitev višine proračuna)

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna in načrt 
razvojnih programov. V splošnem delu proračuna so prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa za 
leto 2009 v naslednjih zneskih:

ZNESEK V EUR 

Skupina kontov VRSTA PRIHODKOV Proračun 
2009

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.060.565
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.927.055
 70 DAVČNI PRIHODKI 

(700+701+702+703+704+705+706) 6.087.070
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Viri sredstev za financiranje planiranih odhodkov so planirani 
prihodki za leto 2009 in v leto 2009 prenesena denarna sredstva 
iz proračuna za leto 2008.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvoj-
nih programov so sestavni del tega odloka. Posebni del prora-
čuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele:področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s program-
sko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov 
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se ob-
javita na spletni strani občine Hoče–Slivnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Hoče–
Slivnica. 

Za odrejanje porabe proračunskih sredstev lahko župan poo-
blasti posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžu-
pana.

Uporabniki so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v 
skladu z nameni, ki so izkazani v posebnem delu proračuna.

Predvideno porabo sredstev iz proračuna v okviru dvome-
stnega stroškovnega mesta iz posebnega dela proračuna je možno 
prekoračiti le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade 
Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne 
prejemke, prispevke).

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, 
računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni 
dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o 
javnih financah, Zakon o izvrševanju državnega proračuna in Od-
lok s katerim se sprejme občinski proračun. 

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev med pro-
računskimi postavkami in konti iz posebnega dela proračuna. 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti prora-
čun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu 
svetu pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju 
proračuna.

4. člen
(namenski prihodki)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih finan-
cah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvaja-

nje programov investicijskega značaja,
2. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred 

požarom (uradni list RS 71/93),
3. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč,
4. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda

  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 662.378

  414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.129.726
  420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 3.129.726
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 457.300
  431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 313.700

  432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČ. UPORABNIKOM 143.600

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -630.175

Skupina kontov NAZIV
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB 
 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

  750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

  751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

  752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

  440 DANA POSOJILA 0
  441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN NALOŽB 0
  442 PORABA SR. IZ KUPNIN IZ 

NASLOVA PRIVATIZACIJE 0
  443 POVEČANJE NAMENSKEGA 

PREMOŽENJA V JAV.SKLADIH 
IN DR.PRAV. OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.)

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
  500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
  550 ODPLAČILO DOMAČEGA 

DOLGA 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V,-VIII.)  -630.175
X. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.) 630.175
XI. stanje sredstev na računih  

na dan 31. 12. preteklega leta 630.175
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proračuna, lahko župan, na podlagi predloga za finance pristoj-
ne službe v občinski upravi, največ za 45 dni zadrži izvrševanje 
posameznih izdatkov iz proračuna. O navedenem ukrepu župan 
obvesti občinski svet takoj po njenem sprejemu. 

Za finance pristojna služba občinske uprave pripravi predlog 
obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvršenega proračuna. 
Vrstni red prioritete plačil je sledeč: plače, drugi osebni prejemki, 
prispevki delodajalca, socialni izdatki, materialni stroški, pogod-
bene obveznosti in projekti, ki jih sofinancira država, ter dejav-
nosti, za katere se v proračunu zagotavljajo izvirni prihodki in 
obveznosti občine iz preteklih let. Če se med izvajanjem ukrepov 
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, proračun ne more 
uravnovesiti, mora najkasneje v 15 dneh pred iztekom roka za 
začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati reba-
lans proračuna. 

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet, se pre-
jemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. 

9. člen
(dovoljeni obseg prevzemanja obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
V proračunu se lahko v tekočem letu za tekoče in investicijske 

odhodke ter investicijske transfere razpiše javno naročilo za ce-
lotno vrednost projekta, ki je vključen v proračun oziroma načrt 
razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na 
postavki proračuna za tekoče leto. V proračunu se lahko prevze-
majo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za 
tekoče in investicijske odhodke ter investicijske transfere, če je 
tako opredeljeno v proračunu in načrtu razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhod-
ke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1.  v letu 2010 40 % navedenih pravi porabe
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % pravic porabe.

Skupni obseg v letu 2009 prevzetih obveznosti, ki bodo zapa-
dle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve ne 
sme presegati 25 % pravic porabe v posebnem delu proračuna-
odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, ko-
munalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
občine.

10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % 
mora predhodno potrditi občinski svet.

11. člen
(zadolževanje občine in izdajanje poroštev)

V letu 2009 se občina ne bo niti zadolževala, niti dajala po-
roštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in neprofitnih or-
ganizacij.

12. člen
(začasno financiranje)

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nana-
ša, se financiranje občine ter njenih nalog in drugih s predpisom 

Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklaje-
vanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljena v tekočem letu, se 
prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, 
ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni nakazan ali ni 
izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov po-
veča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna. 

5. člen
(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne 
nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. 

Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo 
za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Za-
kona o javnih financah.

Na račun sredstev rezerv se izloča del skupno doseženih le-
tnih prejemkov proračuna v višini do 0,5% prejemkov proračuna. 
Obveznost izločanja prihodkov proračuna na račun sredstev za 
naravne nesreče preneha, ko dosežejo sredstva na računu višino 
1,5% vseh realiziranih prihodkov proračuna iz preteklega leta. 

Sredstva se izločajo v rezerve postopoma, dokončno pa po 
zaključnem računu proračuna za preteklo leto. V sredstva prora-
čunske rezerve v letu 2009 ne izločamo sredstev, ker je dovoljena 
meja že dosežena.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem pri-
meru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski 
proračun, odloča župan v posameznem primeru do višine 8.000 
EUR. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, 
ki presega višino, določno z odlokom o proračunu, odloča občin-
ski svet občine s posebnim odlokom.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za 
naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o 
izvrševanju proračuna.

6. člen
(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska 
rezerva, kot nerazporejen del prihodkov, za financiranje name-
nov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih 
dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 
2009 določa v višini 1.000 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan 
v znesku, ki ga določa odlok, o porabi sredstev nad navedenim 
zneskom pa odloči občinski svet.

Dodeljena sredstva iz splošne proračunske rezerve se razpo-
redijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Župan poroča 
občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve 
pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju prora-
čuna.

7. člen
(drugo upravljanje s premoženjem občine)

Župan lahko dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

8. člen
(ukrepi v primeru neuravnovešenega proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obve-
znosti za proračun povečajo izdatki ali pa se zmanjšajo prejemki 
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Zemljišče iz prve točke tega sklepa se odpiše od sedanjega 
zemljiškoknjižnega vložka, zanj se odpre nov vložek pri isti k.o., 
kjer se vpiše lastninska pravica Občine Hoče–Slivnica.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 03201-10/2009 - 008  Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.

določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za 
preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu, skladno z 
določbami Zakona o javnih financah. Odločitve o začasnem fi-
nanciranju občine sprejme župan o tem obvesti občinski svet ter 
nadzorni odbor. 

Odločitve o začasnem financiranju se objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Obdobje začasnega financiranja in način financiranja v tem 
obdobju se določa v skladu z določili Zakona o javnih financah. 

13. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna tudi 
o ostalih zadevah, ki v tem odloku niso zajete, v skladu z določili 
63. in 98. člena Zakona o javnih financah.

14. člen
(ostale določbe)

Pri izvrševanju proračuna (način izvrševanja proračuna, po-
goji in postopki upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, 
odgovornost za razpolaganje z javnimi sredstvi in obveščanje o 
izvajanju proračuna) se za zadeve, ki v tem odloku niso zajete, 
smiselno upoštevajo določbe navodil o izvrševanju državnega 
proračuna za leti 2009 in 2010.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku. 

Številka: 03201-10/2009-13  Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.

479

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB1, Uradni list RS št. 100/05), 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS št. 102/04, 14/05-popr., 
120/06 Odl. US: U-I-286/04-46) in Statuta Občine Hoče–Sliv-
nica (MUV št. 8/03), je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na 
svoji 22. redni seji dne 20. novembra 2009 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na 

zemljišču

parc. št. ZKV površina k.o.

764/6 389 56 m² Pivola

480

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, 
št. 8/03) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Hoče–Slivnica (MUV, št. 8/08 – UPB1) je Ob-
činski svet Občine Hoče–Slivnica na svoji 22. redni seji dne 20. 
novembra 2009 sprejel

S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Hoče–Slivnica za leto 2010

1. člen 
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Hoče–Slivnica za leto 2010 znaša 0,00033 
EUR.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije, uporabljati pa se 
prične z 1. 1. 2010.

Številka: 03201-10/2009 - 009  Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.

481

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 
8/03) in 104. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče–
Slivnica (MUV, št. 8/03) je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica 
na svoji 22. redni seji, dne 20. novembra 2009, sprejel naslednji

S K L E P
o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, 

drobno gospodarstvo in turizem
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Karta št. 4/5 – ureditveno območje naselja Rogoza je sestavni 
del elaborata Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine 
Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000), ki ga je izdelal ZUM 
urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Ma-
ribor, pod številko naloge 49/04.

Na karti št. 4/5, se za celotno zemljišča parc. št. 719/1, 719/2 
in 719/3, vse k.o. Rogoza, ter za del zemljišča parc. št. 721/1, k.o. 
Rogoza, spremeni oziroma popravi namenska raba iz površin za 
rekreacijo, v površine za stanovanje.

Številka: 03201-10/2009 - 010 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.

I.
Občinski svet Občine Hoče–Slivnica imenuje za članico Od-

bora za gospodarstvo, drobno gospodarstvo in turizem Občine 
Hoče–Slivnica Natalijo Pavokovič, stanujočo Ob železnici 13, 
2312 Orehova vas .

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 03201-10/2009 - 007  Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.

482

Na podlagi 1. odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Ur. l. RS, št. 22/2006) in 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica 
(MUV, št. 8/03) je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na svoji 
22. redni seji, dne 20. novembra 2009, sprejel naslednji

S K L E P
o imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta 

Občine Hoče–Slivnica

I.
Za nadomestno članico Občinskega sveta Občine Hoče–Sliv-

nica se imenuje: Milka Pungartnik, stanujoča Orehova cesta 60d, 
2312 Orehova vas, z liste SDS – Slovenska demokratska stranka.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 03201-10/2009 -004 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 20. november 2009 Jožef Merkuš, s. r.

483

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 
8/03) je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na svoji 22. redni 
seji z dne 20. novembra 2009 sprejel

D R U G I  T E H N I Č N I  P O P R AV E K 
karte št. 4/5 - ureditveno območje naselja Rogoza, 

ki je sestavni del elaborata prostorskih ureditvenih pogojev 
za območje občine Hoče–Slivnica 

(izven območij natura 2000) 

484

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št. 94/07-UPB2,76/8 in 76/09), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,109/08 
in 49/09), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 
12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinske-
ga sveta (Uradni list RS, št. 12/04 in MUV št. 13/08, je Občinski 
svet Občine Kungota na 19. redni seji dne 25. novembra 2009 
sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna občine Kungota za leto 2009

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2009 (MUV 

št. 9/09) se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:
V EUR 

Skupina / podskupina kontov Proračun 
leta 2009

A. BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.748.865
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.271.025
 70  DAVČNI PRIHODKI 2.888.365
  700  Davki na dohodek in dobiček 2.580.000
  703  Davki na premoženje 191.315
  704  Domači davki na blago in storitve 117.050
  706  Drugi davki
 71  NEDAVČNI PRIHODKI 382.660
  710  Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 67.560
  711  Takse in pristojbine 2.000
  712  Denarne kazni 1.500
  713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
  714  Drugi nedavčni prihodki 311.600
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  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
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)
 50  ZADOLŽEVANJE
  500  Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (55) 21.000
 55  ODPLAČILA DOLGA 21.000
  550  Odplačila domačega dolga 21.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 649
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -21.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -21.649
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA (9009)
9009 Splošni sklad za drugo 175,50

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po 
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, od-
hodki in prihodki sestavljeni po ekonomski klasifikaciji javnofi-
nančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, Načrt 
razvojnih programov in Letni plan prodaje občinskega premo-
ženja so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani 
Občine Kungota.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 410 – 05/2009 Župan Občine Kungota
Datum: 25. november 2009 Igor Stropnik, s. r.

 72  KAPITALSKI PRIHODKI 503.200
  720  Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 49.200
  721  Prihodki od prodaje zalog
  722  Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 454.000

 73  PREJETE DONACIJE 850
  730  Prejete donacije iz domačih virov 850
  731  Prejete donacije iz tujine
 74  TRANSFERNI PRIHODKI 973.790
  740  Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 819.500
  741  Prejeta sredstva iz držav.prorač.iz 

sredstev EU 154.290
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.727.216
 40  TEKOČI ODHODKI 1.409.630
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 283.902
  401  Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 43.903
  402  Izdatki za blago in storitve 1.056.825
  403  Plačila domačih obresti 12.500
  409  Rezerve 12.500
 41  TEKOČI TRANSFERI 1.244.000
  410  Subvencije 3.000
  411  Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 390.500
  412  Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 69.550
  413 Drugi tekoči domači transferi 780.950
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 2.073.586
  420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.073.586
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI
  430  Investicijski transferi
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 21.649
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
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
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Na podlagi 2. odstavka 2. člena Zakona o občinskem redar-
stvu (Ur. l. RS, št. 139/2006 – ZORed), 2. odstavka 49. a Za-
kon o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Ur. l. RS št. 94/2007, 
št. 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, št. 76/2008, 
št. 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 15. člena Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/99, 5/01, 
10/02), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dne 19. no-
vembra 2009, sprejel

O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave

Medobčinsko redarstvo 
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5. člen
Pri odločanju v upravnih ter prekrškovnih zadevah iz občin-

ske pristojnosti nastopa redarstvo kot organ tiste občine ustanovi-
teljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Upravni akti in prekrškovne odločbe, ki jih izdajajo poobla-
ščene uradne osebe redarstva, imajo v glavi naziv redarstva, izda-
jajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.

Redarstvo se mora pri izvrševanju nalog ravnati po usmeri-
tvah župana in nalogih direktorja oziroma tajnika mestne oziroma 
občinske uprave občine ustanoviteljice (v nadaljevanju besedi-
la: tajnik občinske uprave), v katero krajevno pristojnost zadeva 
spada, oziroma za katero izvršuje nalogo, samo glede splošnih 
navodil, ki ne posegajo v samostojnost pri vodenju in odločanju 
v postopkih o prekrških.

O izločitvi iz postopka zaposlenega v redarstvu odloča direk-
tor redarstva. O izločitvi iz postopka odločanja direktorja redar-
stva odloča tajnik občinske uprave, v katero krajevno pristojnost 
zadeva spada. Ta o stvari tudi odloči.

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v re-
darstvu odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

6. člen
Redarstvo vodi direktor. Direktor redarstva je predstojnik re-

darstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

7. člen
Direktor redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo 

v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu 
in tajniku občinske uprave te občine, za delo redarstva v celoti pa 
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

Direktor redarstva predstavlja in zastopa redarstvo, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti re-
darstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega in strokovnega dela redarstva.

8. člen
Občina, v kateri ima redarstvo sedež, ima za javne uslužbence 

redarstva status delodajalca.

9. člen
Sredstva za delo redarstva in druga materialna sredstva zago-

tavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
- Mestna občina Maribor 85,93 %
- Občina Benedikt 0,40 %
- Občina Cerkvenjak 0,40 %
- Občina Duplek 1,98 %
- Občina Hoče–Slivnica 0,89 %
- Občina Kungota 0,49 %
- Občina Lenart 3,21 %
- Občina Lovrenc na Pohorju  0,25 %
- Občina Miklavž na Dravskem polju 0,79 %
- Občina Pesnica 0,25 %
- Občina Rače–Fram 0,79 %
- Občina Ruše 1,38 %
- Občina Selnica ob Dravi 0,99 %
- Občina Starše 0,49 %
- Občina Sveta Ana 0,40 %
- Občina Sveta Trojica 0,49 %

1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, 

določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje 
ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin usta-
noviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne ob-
činske uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen
Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkve-

njak, Občina Duplek, Občina Hoče–Slivnica, Občina Kungota, 
Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž 
na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače–Fram, Obči-
na Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta 
Ana, Občina Sveta Trojica, Občina Sveti Jurij v Slovenskih go-
ricah in Občina Šentilj ustanovijo organ skupne občinske uprave 
za skupno opravljanje nalog mestne oziroma občinskih uprav na 
področju občinskega redarstva.

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in 
dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za 
delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni mestni oziro-
ma občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic sprejmejo kadrovski načrt, pro-
gram dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave, nad-
zorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. O imenova-
nju in razreševanju direktorja organa skupne občinske uprave od-
loča župan občine s statusom delodajalca, s soglasjem z ostalimi 
župani občin ustanoviteljic. Natečajni postopek in postopek izbi-
re se podrobneje določi v posebnem dogovoru.

O vseh odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo 
župani občin ustanoviteljic z 2/3 večino glede na delež financira-
nja iz 9. člena tega odloka, ter z upoštevanjem najmanj polovice 
glasov županov občin ustanoviteljic. 

Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij občin ustano-
viteljic za zagotavljanje izvajanja nalog skupne občinske uprave, 
župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor.

3. člen
Ime organa skupne občinske uprave je »MEDOBČINSKO 

REDARSTVO« (v nadaljevanju besedila: redarstvo).
Sedež redarstva je v Mariboru, na naslovu Rotovški trg 9, 

2000 Maribor.
Redarstvo uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu 

žiga je napis: »MEDOBČINSKO REDARSTVO«, v notranjem 
krogu zgoraj napis »Prekrškovni organ«, spodaj »Rotovški trg 9, 
2000 Maribor« in v sredini grb Mestne občine Maribor.

4. člen
Redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki izvaja 

nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih predpi-
sov, s katerimi so določeni prekrški, in je s posebnimi predpisi 
pooblaščeno za odločanje o prekrških. 

Naloge in pristojnosti redarstva so določene v zakonih, občin-
skih predpisih in v sprejetem Občinskih programih varnosti.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče redarstvo, so prihodek 
proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, ozi-
roma katere predpis je bil kršen.
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Akt o sistemizaciji delovnih mest v redarstvu je sestavni del 
akta o sistemizaciji delovnim mest občine s statusom delodajalca. 

Direktorja redarstva se imenuje v skladu s tem odlokom. Za 
čas do imenovanja direktorja redarstva lahko župan občine s sta-
tusom delodajalca pooblasti že zaposlenega javnega uslužbenca, 
ki že izvaja vodstvene naloge, za opravljanje nalog vodenja re-
darstva. 

14. člen
Redarstvo začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagoto-

vijo sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela, vendar 
najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

Javni uslužbenci, zaposleni v Mestni upravi Mestne občine 
Maribor, ki so razporejeni na uradniška in strokovno tehnična de-
lovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinskega redarstva 
se premestijo na delovna mesta, določena v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest redarstva v roku 15 dni po uveljavitvi tega akta. 
Javnim uslužbencem se v skladu s sistemizacijo delovnih mest re-
darstva izdajo potrebne odločbe in ponudijo v podpis pogodbe o 
zaposlitvi. Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, 
zaposlenim v redarstvu, ne more poslabšati položaj glede na po-
ložaj, ki so ga imeli v občinski oziroma mestni upravi posamezne 
občine ustanoviteljice.

15. člen
Prekrškovni postopki, ki so vodeni v Mestni redarski službi 

Mestne občine Maribor, se nadaljujejo v redarstvu z dnem začet-
ka njegovega dela.

16. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnem gla-

silu občine kjer je sedež redarstva, v petnajstih dneh po sprejemu 
na seji mestnega oziroma občinskega sveta, ki je o odloku o usta-
novitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

 Župan 
Številka: 0074-0004/2009 Občine Lovrenc na Pohorju
Datum: 19. november 2009 Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.

- Občina Sveti Jurij v Slov. goricah 0,40 %
- Občina Šentilj v Slov. goricah 0,49 %

V tem razmerju se določi tudi letni program dela za posame-
zno občino ustanoviteljico.

Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za 
obračun višine sredstev za delovanje redarstva, občine določijo v 
novem razmerju, če:
- nova občina ali občine pristopijo k redarstvu,
- ob izstopu občine ali občin iz redarstva.

Občine ustanoviteljice nakazujejo finančna sredstva iz potr-
jenega letnega finančnega načrta, na ustrezni račun občine s sta-
tusom delodajalca, v dvanajstih enakih deležih do 20. v tekočem 
mesecu.

10. člen
Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo redar-

stva, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima redarstvo sedež. 

Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in 
uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja ter 
investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovod-
skega, kadrovskega poslovanja, informacijskega in pisarniškega 
poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih 
zadev za redarstvo in jih za redarstvo vodi občina s statusom de-
lodajalca, si občine ustanoviteljice redarstva delijo v razmerju, 
določenem v prejšnjem členu.

11. člen
Redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine ustano-

viteljice s statusom delodajalca.
Finančni načrt redarstva, ki ga na predlog direktorja redarstva 

potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun obči-
ne ustanoviteljice s statusom delodajalca. 

Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za redarstvo 
v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. 
Finančni načrt redarstva je informativna priloga k njihovim pro-
računom.

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta redarstva je di-
rektor, ki je tudi skrbnik prihodkov.

12. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz redar-

stva tako, da svojo namero pisno poda županom soustanovite-
ljic.

Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica iz redarstva, ko pre-
vzame vodenje vseh postopkov o prekrških, ki so bili storjeni na 
njenem območju in ko poravna vse obveznosti do redarstva za 
tekoče proračunsko leto. 

Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k redarstvu, 
lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme njihov mestni oziroma 
občinski svet in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice.

13. člen
V petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župa-

ni občin ustanoviteljic kadrovski načrt, župan občine s statusom 
delodajalca v nadaljnjih petnajstih dneh določi akt o sistemizaciji 
delovnih mest redarstva.

486

Na podlagi 59. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 18/84), Zakona o prekrških ZP-1 (Uradni list 
RS, št. 7/2003) in Zakona o davčnem postopku ZDavP-1 (Uradni 
list RS, št. 117/2006) ter 6. ter 15. člena Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (MUV, št. 11/1999, 05/2001, 10/2002) je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju na 23. redni seji dne 19. novem-
bra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 

uporaba stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

1. člen
Doda se 20. a člen, ki glasi: Zaradi gospodarske krize, do od-

prave njenih posledic, lahko pravne osebe za katere je letna ob-
veznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja 
od 500 €, uveljavljajo na podlagi vloge 20 % znižanje osnove za 
plačilo nadomestila. Vlogo je potrebno podati občinski upravi do 
konca meseca februarja za tekoče leto.

2. člen
Spremeni se prvi stavek 22. člena tako da glasi: »Zavezanec 

za plačilo nadomestila, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek 
z globo 200 €«. Spremeni se tudi zadnji stavek 22. člena tako da 
glasi: »Pravna oseba se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje z globo 800 €«.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Medobčin-

skem uradnem vestniku in začnejo veljati z dnevom objave, upo-
rabljati pa se začnejo s 1. 1. 2010.

 Župan 
Številka: 0074-0003/2009 Občine Lovrenc na Pohorju
Datum: 19. november 2009 Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 
27/95, 13/98, 17/89, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 
26/2005) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji dne 24. 
novembra 2009 sprejel

S K L E P 
o sprejemu integralnega in prečiščenega kartografskega 

gradiva Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje urbanistične zasnove mesta Maribor 

v digitalni obliki 

1. Sprejme se integralno in prečiščeno kartografsko gradivo Od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične za-
snove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006, 1/2007, 5/2007, 14/2008, 
15/2008, 26/2009, obvezna razlaga MUV, št. 1/2008, in 5/2008 in 
popravek, MUV, št. 17/2009) v digitalni obliki, ki obsega: 
- karto št. 3: podrobna namenska raba in členitev na morfološke 

enote (listi od 1 do 37) v merilu 1:2500
- karto št. 4: Regulacijski elementi (listi od 1 do 37) v merilu 

1:2500
- legendo h kartama 3 in 4. 

2. Integralno in prečiščeno kartografsko gradivo Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasno-
ve mesta Maribor v digitalni obliki se začne uporabljati z dnem 
uveljavitve tega sklepa.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Številka: 35005-28/2008 Župan
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s.r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Kamnica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Kamnica (MUV, št. 17/08) se besedilo druge-
ga odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 31. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 14/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor (MUV, št. 13/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor (MUV, št. 
13/08) se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da 
glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 11/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.

2. člen
V tretjem odstavku 31. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 12/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola bratov Polančičev Maribor (MUV, št. 13/08) 
se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 9/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novemba 2009, sprejel 

492

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor (MUV, 
št. 13/08) se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, 
da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 31. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 60000 – 7/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Malečnik (MUV, št. 17/08) se besedilo druge-
ga odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 13/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor (MUV, št. 22/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Draga Kobala Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Draga Kobala Maribor (MUV, št. 22/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 31. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 27/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor (MUV, št. 
22/08) se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da 
glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 28/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 26/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor (MUV, št. 27/08) 
se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 31/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Slave Klavore Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Slave Klavore Maribor (MUV, št. 22/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 29/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Martina Konšaka Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor (MUV, št. 22/08) 
se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 30/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor (MUV, št. 27/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 32/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor (MUV, št. 26/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor (MUV, št. 27/08) 
se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 31. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 33/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor (MUV, št. 6/09) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 36/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Janka Padežnika Maribor (MUV, št. 26/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 35/08 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 34/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 
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O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor (MUV, št. 6/09) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 41/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Tabor I Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Tabor I Maribor (MUV, št. 6/09) se besedilo 
drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 37/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš (MUV, št. 22/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 30. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 38/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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I.
(splošne določbe)

Mestna občina Maribor s tem sklepom določa predmet in 
obseg stvarnega premoženja, ki se daje v upravljanje, upravljav-
ca stvarnega premoženja ter pravice in obveznosti upravljavca 
stvarnega premoženja.

II.
(predmet in obseg stvarnega premoženja v upravljanju)
Mestna občina Maribor je lastnik stvarnega premoženja na 

naslovu Vrbanska c. 97, Kamnica, ident. št. stavbe 186.
Mestna občina Maribor – KS Kamnica je lastnik stvarnega 

premoženja – pokopališča v Kamnici.
KS Kamnica je upravljalec pokopališča na Urbanu, katerega 

lastnik je Župnija Kamnica, Cesta v Rošpoh 21.
Stvarno premoženje na naslovu Vrbanska c. 97, Kamnica je 

prenovljeni in dograjeni večnamenski objekt – Kulturni dom v 
k.o. Kamnica, parc. št. 16/4, parc. št. 16/9, parc. št. 16/1.

Večnamenski objekt je izvedbe K+P+I+II in ima 1.978,90 m2 
uporabne površine.

V naravi je v tej stavbi v II. nadstropju sedež KS Kamnica, ki 
neposredno uporablja:
• prostore v kleti v izmeri  215,94 m2

• prostore v pritličju v izmeri  460,47 m2

• prostore v I. nadstropju v izmeri  107,90 m2

• prostore v II. nadstropju v izmeri  165,46 m2.
Na podlagi Dogovora o razdelitvi prostorov Kulturnega doma 

Kamnica z dne 10.8. 2009, ki so ga podpisali župan Mestne ob-
čine Maribor in odgovorne osebe izvajalcev javnih služb in stori-
tev, je uporabna površina za izvajanje posamezne dejavnosti kot 
sledi:
• Mariborska knjižnica  prostori v pritličju  v izmeri  209,11 m2

• Zdravstveni dom 
 dr. A. Drolca prostori v I. nadstropju v izmeri 131,65 m2

• JZZ Mariborske 
 lekarne Maribor prostori v kleti v izmeri 53,70 m2 
  v pritličju  v izmeri 69,39 m2 
  skupaj  v izmeri 123,09 m2

• Zasebna ambulanta prostori  
  v I. nadstropju  v izmeri 52,79 m2

• Zobozdravstvo  prostori 
  v I. nadstropju v izmeri 60,10 m2

• Patronaža  v I. nadstropju v izmeri 12,10 m2

• Upravna enota 
 Mb-Krajevni urad  v II. nadstropju v izmeri  21,25 m2 
V skupni uporabi so: 
 skupni prostori  v kleti  v izmeri  108,78 m2

 centralni vhod  v pritličju  v izmeri  69,30 m2

 sanit., stop., strojnica v I. nadstropju  v izmeri  83,43 m2

 hodniki, stop. klim.
 napr.  v II. nadstropju  v izmeri  89,60 m2

Stvarno premoženje v k.o. Kamnica, parc. št. 3/3, parc. št.3/4, 
parc. št. 3/5, parc. št. 3/6 je pokopališče v Kamnici, stvarno pre-
moženje v k.o. Šober parc. št. 765/1 je pokopališče na Urbanu.

III.
(določitev upravljalca)

Za upravljavca stvarnega premoženja Mestne občine Maribor, 
na naslovu, Vrbanska cesta 97 Kamnica in pokopališča v Kamni-
ci in na Urbanu se določa Krajevna skupnost Kamnica.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 
31/00, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 
65/09 - popravek) ter 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Ma-
ribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. seji, 
dne 24. novembra 2009, sprejel 

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-

voda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (MUV, št. 26/08) se 
besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da glasi:

»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanoviteljice,
- pet predstavnikov delavcev šole,
- trije predstavniki staršev.«

2. člen
V tretjem odstavku 31. člena odloka se besedilo devete alinee 

spremeni tako, da glasi: »- v dogovoru z vodstvom šole lahko 
ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«. Besedilo desete 
alinee se črta, dosedanja enajsta alinea pa postane deseta alinea.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 00700 – 39/2008 050201 Mestne občine Maribor 
Datum: 25. november 2009 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 12. alinee 43. čl. Statuta MOM (MUV št. 27/95, 
13/98,17/98, 23/98,5/00, 10/02, 6/04, 13/04, 26/05), in 2.odst. 9. 
čl. ZSPDPO (Ur. l. št. 14/07) in v zvezi z 2., 4., 10., 18., 21., 24., 
36., 70., čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin, ob-
čin (Ur. l. št. 84/07, 94/07) izdaja župan Mestne občine Maribor 
naslednji 

S K L E P 
o določitvi upravljalca stvarnega premoženja 

v lasti mestne občine Maribor 
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ševanje proračuna, oziroma program dela in sklepe sveta KS.
- letno sporočati službi MOM predloge za pridobitev in odtuji-

tev stvarnega premoženja zaradi vključitve v letni načrt raz-
polaganj s stvarnim premoženjem občine.

VIII.
(evidenca)

Sklep o upravljanju in določitvi upravljavca se vloži v evi-
denco stvarnega premoženja MOM, ki jo vodi Urad za finance 
Mestne uprave MOM.

O vpisu tega premoženja v centralno evidenco stvarnega pre-
moženja RS odloča, na predlog Urada za finance in proračun, 
Župan.

IX.
(viri za ohranjanje vrednosti premoženja)

Sredstva za investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja, 
ki se daje v upravljanje, sredstva za zavarovanje ter investicije se 
zagotavljajo v finančnem načrtu KS Kamnica, ki je sestavni del 
proračuna Mestne občine Maribor. Vir sredstev za financiranje 
so nakazila sredstev iz proračuna občine in prihodki upravljavca 
od premoženja, ki ga ima v upravljanju, kadar poslovne prostore 
oddaja v najem z najemnino.

Zavarovanja stvarnega premoženja izvaja strokovna služba 
mestne občine.

Sredstva za redno vzdrževanje in sredstva za plačilo mesečnih 
stroškov za skupne prostore in naprave, katerih solastnik je me-
stna občina, se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Kamnica.

X.
(izvajanje adm. org. teh. opravil)

Investicijsko vzdrževalna dela in investicije izvajajo, na pod-
lagi letnih programov, ki so sestavni del proračuna mestne obči-
ne, strokovne službe mestne občine v sodelovanju z upravljav-
cem. Strokovne službe mestne občine izvajajo oz. naročajo tudi 
izvajanje nujnih intervencijskih popravil.

XI.
(listine)

Priloge tega sklepa so: izpiski iz zemljiške knjige, fotokopija 
dogovora o razdelitvi prostorov v Kulturnem domu Kamnica z 
dne 10.8. 2009 z izsekom iz projekta št. 121/07 z dne 22. 07. 
2009, risba št. A-03, A-04, A-05 (tehnični izris uporabe prosto-
rov posameznega dela objekta po uporabnikih),tabela z prikazom 
uporabe površine po uporabnikih in namenskosti po posameznih 
delih objekta, ortofoto posnetek prostorske umestitve poslovne 
stavbe.

XII.
(objava)

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, ki je 
uradno glasilo Mestne občine Maribor.

Sklep prejmejo: 
-  KS Kamnica, Vrbanska c. 97, 2351 Kamnica
- Urad za finance – evidenca stvarnega premoženja MOM
- Sekretariat za splošne zadeve – služba za MČ in KS

 Župan
Datum: 19. november 2009 Franc Kangler, s. r.

IV.
(metoda določitve upravljavca)

Določitev upravljavca stvarnega premoženja temelji na stan-
dardu zagotavljanja kvalitetnih pogojev dela v ožjih delih lokalne 
skupnosti. Stvarno premoženje, ki je dano v upravljanje je priori-
tetno namenjeno za izvajanje nalog krajevne skupnosti Kamnica, 
ki so določeni v Statutu MOM, Odloku o razdelitvi mestne občine 
na mestne četrti in krajevne skupnosti in Odloku o pokopališkem 
in pogrebnem redu v mestni občini Maribor.

V. 
(uporabniki)

Uporabniki, iz 1. odstavka II. točke v sklepu naštetega stvar-
nega premoženja Mestne občine Maribor, so lahko ob upravljav-
cu stvarnega premoženja, tudi druge fizične in pravne osebe, dru-
štva, združenja in občani, če so zato izpolnjeni pogoji iz Uredbe 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Stvarno pre-
moženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko 
odda v najem.

Upravljanje z pokopališčem v Kamnici in na Urbanu se ureja 
skladno z Pogrebnim in pokopališkim redom, ki ga je sprejel svet 
KS Kamnica.

VI.
(ureditev medsebojnih razmerij med upravljavcem in 

uporabniki )
Upravljavec stvarnega premoženja iz 1. odst. II. točke skle-

pa, za vsako posamezno uporabo stvarnega premoženja, sklene 
z uporabnikom stvarnega premoženja sporazum s katerim ure-
dita medsebojne pravice in obveznosti, zlasti obveznost plačila 
obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov 
zavarovanj in morebitnih drugih stroškov. V primerih, kadar je 
sklenjenih več sporazumov za uporabo istih prostorov, upravlja-
vec pripravi in objavi urnik koriščenja prostorov.

Upravljavec stvarnega premoženja odda prostor v najem z 
najemno pogodbo s katero z najemnikom stvarnega premoženja 
uredita medsebojne pravice in obveznosti, zlasti določita višino 
najemnine ter obveznost najemnika, da krije obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in stroške upo-
rabe stavbnega zemljišča.

VII.
(obveznosti upravljavca stvarnega premoženja)

Upravljavec je dolžan:
- s stvarnim premoženjem, ki mu je dano v upravljanje ravnati 

kot dober gospodar; 
- nadzirati izvajanje sklenjenih sporazumov o uporabi prosto-

rov in najemnih pogodb, ukrepati zoper kršitelje in predlagati 
sprožitev postopkov zaradi neplačanih obveznosti;

- redno obveščati službe MOM o stanju na premoženju;
- pravočasno posredovati potrebe po investicijsko vzdrževalnih 

delih, rekonstrukcijah, obnovah ter dograditvah;
- obveščati službe MOM o potrebnih intervencijskih popravi-

lih, priključitvah objekta na javno infrastrukturno omrežje;
- posredovati predloge o spremembah vrste rabe premoženja in 

vpisih premoženja v zemljiško knjigo;
- voditi evidenco uporabe prostorov po posameznih najemni-

kih, oziroma uporabnikih;
- pri oddaji prostorov v najem dosledno izvajati predpise, kot 

so Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
Odlok o oddaji poslovnih prostorov v najem, akte, ki jih je 
izdal mestni svet ali župan MOM in se nanašajo na letno izvr-
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Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 
33/06-UPB1, 45/08 in 42/09) ter 15. člena Statuta Občine Muta 
(MUV, št. 29/07-UPB) je Občinski svet Občine Muta na svoji 24. 
redni seji dne 19. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti 
v Občini Muta

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti 

v občini Muta (MUV, št. 25/2009) se spremeni 8. člen tako, da 
se glasi:

»8. člen«
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ka-

tegorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Muta 
(MUV, št. 24/00). 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

2. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 00702-9/2009-2 Župan Občine Muta
Datum: 19. november 2009 Boris Kralj, s. r.

Proračun Občine Muta za leto 2009 se določa v naslednjih 
zneskih:

v EUR
A.  BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.847.335,08
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.723.008,81
 70 DAVČNI PRIHODKI 2.097.932,92
  700 DAVKI NA DOHODEK IN 

DOBIČEK 1.906.914,00
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE 95.792,01
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 95.226,91
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 625.075,89
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 

DOHODKI OD PREMOŽENJA 506.413,53
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.051,05
  712 DENARNE KAZNI 2.297,33
  713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 2.921,00
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 112.392,98
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 46.334,36
  720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 46.334,36
  722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.OS 0,00
 73 PREJETE DONACIJE 2.359,00
  730 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV 2.359,00
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.075.632,91
  740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFIN.
INSTITUCIJ 891.733,69

  741 PREJ.SRED.IZ DR.PROR.IZ 
SRED.PRORAČUNA EU 183.899,22

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.158.082,48
 40 TEKOČI ODHODKI 535.418,06
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 151.309,74
  401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 24.507,11
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 331.033,63
  403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.175,22
  409 REZERVE 24.392,36
 41 TEKOČI TRANSFERI 1.636.665,34
  410 SUBVENCIJE 29.980,00
  411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 355.123,34
  412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZ.IN USTANOVAM 133.840,07
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-
UPB2 (Ur. list RS, št. 94/07, 76/08, 27/08-odl. US, 76/08, 
100/08-odl. US, 79/09), Zakona o javnih financah (Ur. list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 15. člena Statuta ob-
čine Muta – UPB1 (MUV, št. 29/07) ter Odloka o spremembi 
odloka o proračunu Občine Muta za leto 2009 (MUV, št. 21/09 
z dne 05.08.09) je Občinski svet Občine Muta na svoji 24. redni 
seji, dne 19. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Muta za leto 2009

1. člen
Drugi odstavek 1. člena odloka o spremembi odloka o prora-

čunu Občine Muta za l. 2009 (MUV, št. 21/09) se spremeni tako, 
da se glasi:
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Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev po 
dejavnostih je razviden v splošnem in posebnem delu proračuna, 
ki sta prilogi k temu odloku.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem urad-

nem vestniku.

Številka: 00702-0013/2009 Župan
Datum : 19. november 2009 Boris Kralj, s. r.

  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.117.721,93

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.921.331,09
  420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.921.331,09
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 64.667,99
  431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN 

FIZ.OSEBAM 39.926,36
  432 INV.TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 24.741,63

III. PRORAČUNSKI PRIMAKLJAJ (I-II) -310.747,40
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

 75 PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAP.DEL.

  750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

  751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN NALOŽB

  752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

  440 DANA POSOJILA 
  441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN NALOŽB
  442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V)

C.  RAČUN FINANCIRANJA (500)
VII. ZADOLŽEVANJE
 50 ZADOLŽEVANJE
  500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 9.252,60
 55 ODPLAČILA DOLGA 9.252,60
  550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 9.252,60
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII) -320.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) -9.252,60
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI+VII-VIII-IX = - III) 310.747,40
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA 320.000,00
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Na podlagi 12. v zvezi s 1. členom Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI-H (Ur. l. RS, št. 58/2009, 64/2009-po-
pr., 65/2009-popr.) in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 
29/2007-UPB) je Občinski svet Občine Muta na svoji 24. redni 
seji dne 19. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda OŠ Muta

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda OŠ Muta (MUV, št. 7/2008-UPB) se spremeni besedilo 
drugega odstavka 16. člena tako, da se glasi:

»16. člen«
(2) Svet zavoda šteje 11 (enajst) članov, ki jih sestavljajo:

• 3 (trije) predstavniki ustanovitelja,
• 5 (pet) predstavnikov delavcev,
• 3 (trije) predstavniki staršev

Predstavnike delavcev se voli v sestavi: 4 predstavniki iz ma-
tične šole oz. iz OŠ, enote s prilagojenim programom in 1 pred-
stavnik iz vzgojno varstvene enote. Predstavnike staršev se voli v 
sestavi 2 predstavnika iz matične šole oz. OŠ, enote s prilagoje-
nim programom ter 1 predstavnik iz vzgojno varstvene enote.

2. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 00702-12/2009 Župan
Datum: 19. november 2009 Boris Kralj, s. r.
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načrtovala, da jih bo razrešila v okviru postopka priprave občin-
skega prostorskega načrta. Pričakovano oz. ocenjeno trajanje po-
stopka verifikacije občinskega prostorskega načrta pa je tako, da 
občina ne bi uspela omogočiti pravočasne vzpostavitve pogojev 
za uresničitev razvojnih pobud.

Gre za naslednje razvojne pobude:
- pridobitev športnega prostora za naselje Gortina
- ureditev prometne infrastrukture
- razvoj poslovnih dejavnosti
- razvoj kmetijske dejavnosti

Predmet sprememb in dopolnitev bodo tudi druge pobude v 
kolikor bi bile skladne z določili 44. in 45. člena zakona o pro-
storskem načrtovanju.

Zaradi trajanja postopka priprave in sprejemanja OPN in ker 
novih razvojnih pobud in odločitev ni mogoče uresničiti v okviru 
sprejetih odločitev o prostorskem razvoju občine in o namenski 
rabi prostora, pristopa občina k spremembam in dopolnitvam 
sprejetih planskih odločitev, v katerih bo:
- spremenila zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru in na-

mensko rabo prostora tako, da bo omogočena izvedba zgoraj 
opredeljenih razvojnih pobud;

- po potrebi spremenila tudi druge, na navedene spremembe 
vezane odločitve o prostorskem razvoju občine ali na pobude, 
posredovane v času priprave in obravnave sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov.

III.
Območje ter predmet sprememb in dopolnitev prostorskih 

sestavin planskih aktov
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plan-

skih aktov, ki se nanaša na spremembe v namenski rabi prostora, 
obsega naslednje površine na okvirno naslednjih parcelah ali de-
lih parcel:
- cca. 0,07 ha, za potrebe širitve obstoječe obrtne dejavnosti na 

parc. št. 498/2 - del, 497/4, 498/5, 488/2 v k.o. Podlipje;
- cca. 0,43 ha, za potrebe izgradnje azila, veterinarske ambu-

lante na parc.štev. 74/3- del v k.o. Spodnja Gortina (spremem-
ba lokacije stavbnega zemljišča);

- cca. 0,51 ha, za potrebe športa in rekreacije na prostem za 
potrebe ureditev igrišča na parc. 382 - del, 383/1 - del v k.o. 
Spodnja Gortina;

- cca. 0,19 ha, za potrebe kmetijske dejavnosti na kmetiji na 
parc. štev. 549 v k.o. Spodnja Gortina;

- cca. 0,4 ha, za potrebe ureditve ceste za tovorni promet, raz-
bremenitev prometa skozi center naselja Gortina na parc. štev. 
570/1, 570/2 – del, 466 – del, 460-del, 458/1-del, 459- del, 
457/2-del, 456-del, 455- del, 425-del, 424/1-del, 424/2-del, 
18/1-del, 18/2-del, 18/3-del, 19-del, 20-del, 20-del, 60-del, 
61-del, 62/1-del, 62/2-del v k.o Spodnja Gortina.
Točno bo obseg in območje sprememb in dopolnitev defini-

ran v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin planskih aktov občine po tem, ko bodo za posamezne 
projekte pripravljene ustrezne strokovne podlage in presoje.

IV.
Strokovne rešitve in način njihove pridobitve

Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
planskih aktov se uporabijo razpoložljive strokovne rešitve in 
strokovne podlage.
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Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007 in 70/08 - ZVO-1B) ter 15. 
člena Statuta Občine Muta (MUV, štev. 29/2007) je župan občine 
Muta dne 11. novembra 2009 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine Radlje ob Dravi za območje občine Muta v letu 2009

I.
Namen sklepa in pravna podlaga

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine 
Muta.

Predmet sprememb in dopolnitev so:
- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Radlje 

ob Dravi za obdobje 1986 – 2000 za območje občine Muta 
(MUV, št. 14/2000, 20/2004 in 15/09) in 

- prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine 
Radlje ob Dravi za obdobje 1986 - 1990 za območje občine 
Muta (MUV, št. 14/2000, 20/2004 in 15/09).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov 

občine v letu 2009 obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve:
- tekstualnega dela oz. odloka;
- ustreznih tematskih kart kartografskega dela v merilu 1 : 

25.000;
- kartografske dokumentacije k planu v merilu 1 : 5.000.

Pravno podlago za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev 
dolgoročnega in srednjeročnega plana predstavlja 2. odstavek 96. 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list 
RS, št. 33/2007).

II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

prostorskih sestavin planskih aktov 
Občina Muta je v letu 2004 sprejela spremembe in dopolnitve 

prostorskih sestavin planskih aktov za svoje območje. V njih je 
med drugim določila tudi zasnove razvoja infrastrukturnih omre-
žij in ustrezno namensko rabo prostora, ki je zadovoljila potrebe 
po prostoru za takrat znane razvojne pobude in predvidene inve-
sticije. 

V letu 2009 je sprejela nekatere spremembe prostorskih od-
ločitev, ki so bile posledica novih razvojnih pobud in predlogov 
drugačnih rešitev v okviru projekta celostnega urejanja odvo-
dnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter posledica 
potreb po zaokrožitvi območja za razvoj proizvodnih dejavnosti 
v industrijski coni na Muti, sprememb v razmestitvi dejavnosti za 
potrebe turizma ter nanj vezanih spremljajočih ureditev in zahtev 
po ustrezni razrešitvi prostorskih problemov centralnega dela ob-
činskega središča, vezanih na preselitev kmetije iz centra naselja 
na bolj ustrezno lokacijo.

V času po sprejemu zadnjih sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov so postale prioritetne nekatere potre-
be po prostoru za razvojne projekte, za katere je občina prvotno 
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dobiti oz. da morajo izdati smernice ali drugače sodelovati tudi 
drugi nosilci urejanja prostora ali drugi subjekti, ki niso navedeni 
v tem sklepu, se smernice pridobi v postopku oz. se lahko v po-
stopek vključi tudi druge subjekte oz. organe in organizacije.

Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo smerni-
ce, se pridobijo tudi mnenja na predlog sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin planskih aktov občine.

VI.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih 

sestavin planskih aktov
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 

planskih aktov so predvideni naslednji roki:
Aktivnost Rok

Sprejem in objava sklepa november 2009
Osnutek akta (odlok, kartografski 
del,kartografska dokumentacija k planu, 
ustrezna obrazložitev)

november, 
december 2009

Posredovanje osnutka akta MOP-u januar 2010
Pridobitev smernic nosilcev urejanja 
prostora (pridobi MOP)

januar, februar 
2010

Izdelava dopolnjenega osnutka akta februar 2010
Javna razgrnitev in javne obravnave 
dopolnjenega osnutka akta

februar, marec 
2010

Ureditev pripomb ter stališča do pripomb 
iz javne razgrnitve in obravnav

april 2010

Objava sprejetih stališč do pripomb iz 
javne razgrnitve in obravnav

maj 2010

Priprava predloga akta maj, junij 2010
Posredovanje predloga akta MOP-u julij 2010
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora (izvede MOP)

avgust, september 
2010

Potrditev predloga akta s sklepom ministra 
na podlagi 5. odst. 51. člena ZPNačrt

september, 
oktober 2010

Sprejem predloga akta na občinskem svetu oktober 2010
Objava v uradnem glasilu oktober 2010

VII.
Druga določila

Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
planskih aktov je Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.

Pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plan-
skih aktov financira Občina Muta iz proračuna za leto 2009 in 
leto 2010.

Prostorski načrtovalec bo izbran v skladu s pravili, ki veljajo 
za javna naročila male vrednosti.

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na 
spletni strani občine www.muta.si ter začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Občina Muta pošlje sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor 
in sosednjim občinam Radlje ob Dravi, Vuzenica in Dravograd.

Številka: 00704-0075/2009 Župan občine Muta
Datum: 11. november 2009 Boris Kralj, s. r.

Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne podlage, za katere 
se na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v postopku pri-
prave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih ak-
tov ugotovi, da so pomembne in potrebne za kvalitetno pripravo 
akta.

V.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo 

sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov 
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 

planskih aktov se pridobijo smernice naslednjih nosilcev urejanja 
prostora:
• Ministrstvo za okolje in prostor:
 - Direktorat za prostor: za področje poselitve,
 - Direktorat za okolje: za področje varstva okolja,
 - Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami: za 

področje rabe in upravljanja z vodami,
• Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor: za področje ohra-

njanja narave,
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
 - Direktorat za kmetijstvo: za področje kmetijstva, 
 - Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
  - Sektor za gozdarstvo: za področje gozdarstva,
  - Sektor za lovstvo in ribištvo: za področje lovstva in ribi-

štva,
• Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec: za področje 

gozdarstva,
• Zavod za ribištvo Slovenije: za področje ribištva, 
• Ministrstvo za gospodarstvo: 
 - Direktorat za energijo: za področje mineralnih surovin in za 

področje energetike,
• Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino in 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor: 
za področje varstva kulturne dediščine,

• Ministrstvo za promet: 
 - Direktorat za ceste: za področje cest,
 - Direkcija RS za ceste: za področje državnih cest,
 - Uprava RS za pomorstvo: za področje plovbe po celinskih 

vodah,
• Ministrstvo za obrambo: 
 - Direktorat za obrambne zadeve: za področje obrambe, 
 - Uprava RS za zaščito in reševanje: za področje zaščite in 

reševanja, 
• ELES-Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana: za 

področje prenosa električne energije,
• Elektro Celje, izpostava Slovenj Gradec, Francetova 7, Slo-

venj Gradec : za področje oskrbe z električno energijo – sre-
dnje in nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja,

• Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, Mari-
bor: za področje telekomunikacijskega omrežja,

• Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 3, 
Radlje ob Dravi: za področja iz svoje pristojnosti,

• Petrol energetika, d.o.o.: za področje z oskrbo s plinom, 
• Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta: za področja občin-

skih cest, javnih površin ter drugih občinskih gospodarskih 
javnih služb,
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje 

smernic sporoči tudi, ali je za spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin planskih aktov občine potrebno izvesti celovito pre-
sojo vplivov na okolje. 

V primeru, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pri-
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OPPN mora vsebovati vse sestavine in predloge, ki so nave-
deni v 56. členu ZPNačrt.

Načrtovalec predmetnega OPPN bo moral predati pripra-
vljavcu, to je občini Radlje ob Dravi pet (5) izvodov akta, ki bo na 
vpogled dostopen tudi javnosti. Občini Radlje ob Dravi je potreb-
ni predati celoten dokument OPPN s prilogami v digitalni obliki 
(tekstualni in grafični del). Grafični del bo izdelan v datotekah 
programa Autocad.

4. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN

Ureditveno območje OPPN se nahaja na 4.903,00 m2 delu 
ureditvenega območja naselja Radlje ob Dravi. Območje urejanja 
OPPN zajema parc. št. 773/1, 774/1 in 775/1 vse v k.o. Radlje ob 
Dravi.

Sestavni del tega OPPN so lahko tudi zemljišča izven obmo-
čja OPPN, v kolikor bi se izkazalo, da so neposredno potrebna 
za priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih 
priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih 
za komunalno opremljanje območja.

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za 

načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec OPN je Občina Radlje ob Dravi, Občinska 

uprava.
Naročnik predmetnega OPPN je Občina Radlje ob Dravi.
Načrtovalec OPPN je podjetje ERIGO d.o.o., Župančičeva 

ulica 19, 2310 Slovenska Bistrica.
V pripravo in sprejem OPPN se vključijo nosilci urejanja pro-

stora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev območja, ki 
dajo smernice in mnenja:
 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad 

za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
 2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
 3. Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
 4. Elektro Slovenj Gradec izpostava Celje, Vrunčeva 2a, Celje
 5. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 

2000 Maribor
 6. JKP Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi;
 7. Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi 

za področja, kjer je upravljalec gospodarske javne infrastruk-
ture;

 8. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
 9. Društvo kabelskega sistema CATV Radlje
10. Krajevna skupnost Radlje
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upra-

vljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Maribor
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je po-

trebno smernice oz. mnenja pridobiti še od drugih nosilcev ureja-
nja prostora, ki v tem sklepu niso navedeni, se tangirane nosilce 
urejanja prostora ali druge udeležence ustrezno vključi v posto-
pek priprave OPPN.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo 
vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana) v postopku 
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/2007;ZP Načrt) ter 7. in 30 člena Statuta občine 
Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06) je župan Občine Radlje ob Dra-
vi, dne 9. novembra 2009 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje 
ob Dravi

1. člen
Vsebina sklepa o začetku postopka izdelave in sprejema 

občinskega podrobnega prostorskega načrta
S tem sklepom se podrobneje določijo:

-  ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 
4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi (v nadaljevanju 
OPPN),

-  ureditveno območje OPPN,
-  nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za na-

črtovano prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,
-  način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag,
-  obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN,
-  roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz.

2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN

Zemljišča, ki jih bodo urejala določila OPPN, je opredeljeno 
kot območje stavbnih zemljišč, s podrobnejšo namensko rabo ob-
močja urbanih središč.

Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skla-
dno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno s 
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta.

3. člen
Predmet in programska izhodišča OPPN

Predmet izdelave je nov OPPN, s katerim se bo urejal del ob-
močja MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi. Obravna-
vano – ureditveno območje meri približno 4.903 m2.

Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanje so podane 
v planskih aktih občine. Na območju, ki je predmet obdelave se 
načrtuje gradnja objekta za potrebe policijske postaje in gradnja 
gasilskega doma s spremljajočimi ureditvami in potrebno infra-
strukturo.

Predmet izdelave OPPN so:
- ureditev celotnega območja, kot zaključene celote;
- usklajeno vklapljanje novega kompleksa v okolje;
- uskladitev predvidene pozidave in infrastrukture z obstoječo 

v neposredni bližini;
- izgradnja dveh objektov policijska postaja in gasilski dom;
- ureditev infrastrukture, dostopov, cestnih povezav, prostih po-

vršin;
- zaključeno ureditev hortikulturne zasnove.
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6. javna razgrnitev dopolnjenega 
OPPN in okoljskega poročila

prične 7 dni po objavi 
javne razgrnitve in 
traja 30 dni

7. javna obravnava, obravnava na 
občinskem svetu

v času javne 
razgrnitve

8. predaja pripomb in predlogov 
načrtovalcu

7 dni po zaključeni 
javni razgrnitvi

9. opredelitev načrtovalca do 
pripomb in predlogov

7 dni od predaje 
pripomb

10. stališča do pripomb in predlogov 30 dni od opredelitve 
načrtovalca

11. izdelava predloga OPPN 15 dni
12. pridobitev mnenj na 

predlog OPPN in potrdilo o 
sprejemljivosti vplivov OPPN na 
okolje

30 dni

13. sprejem usklajenega predloga 
OPPN 

na seji občinskega 
sveta po pridobitvi 
mnenj

8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN

Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idej-
nih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključ-
no z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (koli-
kor bo CPVO potrebna), programa opremljanja, celotno izdelavo 
OPPN bo financiral pobudnik oz. naročnik OPPN, Občina Radlje 
ob Dravi. 

9. člen
Veljavnost in objava sklepa

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na 
urad ni spletni strani občine Radlje ob Dravi 
(http://www.obcina-radlje.si) ter začne veljati naslednji dan po 
objavi. Občina Radlje ob Dravi pošlje sklep Ministrstvu RS za 
okolje in prostor.

Številka: 35001-0002/2009-07 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 9. november 2009 Alan Bukovnik, dipl. upr. org., s. r.

pridobivanja smernic sporoči tudi, ali je za OPPN potrebno iz-
vesti celovito presojo vplivov na okolje na podlagi zakona, ki 
ureja varstvo okolja oz. presojo sprejemljivosti vplivov plana na 
naravo na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave.

6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag

Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano ureditev. 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. 
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi 
potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
- povzetkih in usmeritvah obstoječe veljavne prostorske doku-

mentacije,
- analizi prostora, 
- pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih 

strokovnih podlag
- idejni zasnove prostorske ureditve območja na podlagi pobu-

de investitorja in programskih izhodišč,
- idejnih rešitvah prometnega urejanja območja,
- idejnih rešitvah komunalne infrastrukture potrebne za nemo-

teno funkcioniranje ureditvenega območja OPPN.
V kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic 

nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov ugotovi, da je ute-
meljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pri-
pravijo med postopkom izdelave OPPN.

Za območje OPPN je potrebno izdelati digitalni geodetski 
posnetek, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu 
(Url.l. RS, št. 40/2004), ki ga zagotovi naročnik.

 Izbrani načrtovalec OPPN izdela ali pa najmanj koordinira 
izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne 
podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja podro-
čja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z dolo-
čili veljavne prostorske zakonodaje.

OPPN se izdela v digitalni obliki, tako da je možen vnos v 
GIS občine.

7. člen
Roki izdelave OPPN

Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST ROK IZDELAVE

1. Priprava osnutka OPPN 60 dni po sprejemu 
sklepa županje o 
začetku prostorskega 
akta

2. Priprava gradiva in pridobivanje 
smernic pristojnih nosilcev 
urejanja prostora ter odločitve 
MOP o izdelavi CPVO 

45 dni 

3. izdelava strokovnih podlag, 
okoljskega poročila

v času pridobivanja 
smernic – 60 dni

4. Izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN na podlagi pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora

30 dni po pridobitvi 
smernic

5. Posredovanje dopolnjenega 
OPPN in okoljskega poročila 
ministrstvu v pregled

15 dni 
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Na podlagi 32 a. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), in 17 čl. Statuta občine Kungota 
(Uradni list RS, štev. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08), je Občinski 
svet Občine Kungota na svoji 18. redni seji, dne 25. novembra 
2009, sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

1. člen
Občinski svet Občine Kungota ugotavlja, da pripada pravica 

do prevzema mandata za člana Nadzornega odbora Občine Kun-
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Na podlagi 1. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 
l. RS, št. 58/09) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na 22. redni seji, dne 26. novembra 2009, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna 
šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnov-
na šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol (MUV, št. 27/07).

2. člen
Spremeni se 13. člen, in sicer pri številu in sestavi sveta zavo-

da, kjer se poveča število predstavnikov delavcev zavoda iz tri na 
pet, tako da se člen glasi:

gota za preostanek mandatne dobe Simonu Böhmu, stanujočem 
Pesnica 43, 2201 Zg. Kungota.

2. člen
Kandidat Simon Böhm je dne, 16. 11. 2009 podal pisno izja-

vo, da sprejema funkcijo člana Nadzornega odbora Občine Kun-
gota.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 011-01/2007 Župan Občine Kungota
Datum: 26. november 2007 Igor Stropnik, s. r.

»1. Svet zavoda

13. člen
Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsedni-
ka in namestnika predsednika. Svet odloča z večino svojih glasov.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta za-
voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.«

3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 14. čl., tako da se člen glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole, ki imajo sklenje-

no delovno razmerje v zavodu neposredno na tajnih volitvah po 
postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Delavci 
zavoda izvolijo vsaj dva predstavnika izmed delavcev enote vrtca 
in tri predstavnike izmed delavcev osnovne šole Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer svet 
staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstav-
nika. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s 
statusom njihovih otrok oz. učencev v zavodu.«

4. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo 

organizacijo in oblikovati organe zavoda najkasneje do konca fe-
bruarja 2010.

Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom 
sveta zavoda, ki so bili imenovani oz. izvoljeni pred uveljavitvijo 
tega odloka, in članom izvoljenim v skladu z 2. čl. tega odloka, 
poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 Župan 
Številka: 600-11/2009 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 26. november 2009 Peter Škrlec, s. r.
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