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Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 57/12) ter 
Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10) je Občin-
ski svet Občine Hoče–Slivnica na 13. redni seji dne 10. decembra 
2012 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica 
(izven območij Natura 2000)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlo-

ka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–
Slivnica (izven območij Natura 2000) (MUV št. 23/11, 1/12-popr. 
in 11/12), ki jih je izdelal ZUM d. o. o., Maribor, pod številko 
naloge 12060.

2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo poleg tega odloka tudi 

grafični del in sicer spremenjeno karto 4/2 Ureditveno območje 
naselij Radizel, Slivnica in del naselja Čreta ter obrazložitev 
sprememb in dopolnitev odloka.

3. člen
Območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega 

načrta obsega celotno območje veljavnih prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij Natur 
2000).

Del sprememb in dopolnitev, ki se nanaša na gradnjo sonč-
nih elektrarn obsega zemljišča s parc. št. 471/18, 471/15, 471/16, 
471/19, 471/21, 471/22, 471/23, 471/24, 471/17 in 471/20, vse 
k.o. Radizel. Velikost območja je ca. 0,44 ha.

Del sprememb in dopolnitev, ki se nanaša na legalizacijo 
garaže za gradbeno mehanizacijo, obsega zemljišče s parc. št. 
1094/1, k.o. Sp. Hoče.

4. člen
V 4. členu, ki se nanaša na členitev območja, se doda nova 

tretja alineja, ki se glasi:
»-  posebno enoto urejanja prostora za gradnjo sončnih elek-

trarn;«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.

5. člen
V 5. členu odloka, ki se nanaša na funkcijo območja, se doda 

nov 11. odstavek, ki se glasi:
»Posebna enota urejanja prostora za gradnjo sončnih elektrarn 

ima določeno namensko rabo površine za energetsko infrastruk-
turo.«

6. člen
V 6. členu odloka, ki se nanaša na namensko rabo ureditvenih 

območij naselij, se doda nova dvanajsta točka, ki se glasi:

»Posebna enota urejanja prostora za gradnjo sončnih elektrarn
- novogradnje, rekonstrukcije in nadomestne gradnje gradbe-

nih inženirskih objektov za potrebe energetike, prometa in 
zvez ter komunale,

- odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbne-
ga zemljišča,

- vzdrževanje objektov,
- postavitev ograj in gradnja pomožnih infrastrukturnih objek-

tov,
- gradnja začasnih objektov namenjenih skladiščenju,
- postavitev spominskih obeležij in urbane opreme,
- nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive na 

okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.«

7. člen
V 14. členu odloka, ki se nanaša na območja, za katera je 

predvidena izdelava občinskih lokacijskih načrtov – začasno ure-
janje z odlokom, se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:

»Na zemljišču s parc. št. 1094/1, k.o. Sp. Hoče je izjemoma 
dopustna legalizacija garaže za gradbeno mehanizacijo, v koli-
kor so izpolnjena vsa merila in pogoji v zvezi z zagotavljanjem 
dostopa in komunalno opremo zemljišča in v kolikor objekt ne 
presega dopustnih vplivov na okolje, ki veljajo za stanovanjska 
območja.«

8. člen
V 15. členu, ki se nanaša na pogoje in merila za lego in ve-

likost objektov v ureditvenih območjih naselij, se črtata četrti in 
peti stavek 1. odstavka.

Doda se nov 8. odstavek, ki se glasi:
»Posebna enota urejanja prostora za gradnjo sončnih elek-

trarn: Velikost površine za postavitev sončnih elektrarn je celo-
tna površina posebne enote urejanja prostora za gradnjo sončnih 
elektrarn, zmanjšana za predpisane odmike od meje gradbene 
parcele, ki so določeni v 22. členu tega odloka ter druge varoval-
ne pasove. Višina objekta je največ 3,0 m.«

9. člen
V 17. členu, ki se nanaša na oblikovanje objektov v ureditve-

nih območjih naselij, se doda nov 6. odstavek, ki se glasi:
»Posebna enota urejanja prostora za gradnjo sončnih elek-

trarn: Sončne elektrarne se zgradijo, kot montažne lesene kon-
strukcije na točkovnih temeljih, ki nosijo sončne celice. Naklon 
celic sledi terenskim značilnostim. Pod celicami je predvidena 
gradnja rastlinjakov.«

10. člen
V 21. členu, ki določa ureditev okolice objektov, se doda nov 

4. odstavek, ki se glasi:
V posebni enoti urejanja prostora za gradnjo sončnih elektrarn 

se okolica objekta uredi tako, da se zahodni in jugovzhodni rob 
območja, ki mejita na površine, kjer je možno formirati gradbene 
parcele za stanovanjsko gradnjo, zasadita z drevesi, ki bodo vi-
zualno ločila območje posebne enote urejanja prostora za gradnjo 
sončnih elektrarn od gradbenih parcel namenjenih stanovanjski 
gradnji.«

11. člen
V 22. členu, ki se nanaša na odmike, se spremeni 3. odstavek 

tako, da se glasi:
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»Novi objekt (tudi enostaven objekt, razen ograje in oporne-
ga zidu) mora biti odmaknjen minimalno 3 m od meje gradbene 
parcele, s soglasjem mejaša je lahko razdalja tudi manjša (v tem 
primeru mora investitor novega objekta ustrezno urediti odtoke s 
strešin, namestiti snegobrane ter preprečiti vse ostale vplive na par-
celo ali objekt mejaša).«

12. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (Izven območij Natu-
ra 2000) so na vpogled na sedežu Občine Hoče–Slivnica.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 03201-14/2012-019 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.

- dopolnitev v osnovnem odloku določenih vrst dopustnih de-
javnosti,

- dopolnitev v osnovnem odloku določenih vrst dopustnih gra-
denj.

4. člen
(območje sprememb in dopolnitev)

Območje sprememb in dopolnitev odloka o OPPN se nanaša 
na parc. št. 697/2, k.o. Rogoza, velikosti cca 600 m2. Meja ure-
ditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami OPPN ne 
spreminja. 

5. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

Tretji odstavek 4. člena v Odloku o OPPN se dopolni tako, 
da se dodajo nove točke; in sicer vrste dopustnih dejavnosti (v 
skladu z uredbo) poleg bivanja so še: 

(C) Predelovalne dejavnosti (znotraj te skupine samo: 18.130 
Priprava za tisk in objavo, 26.510 Proizvodnja merilnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav, 27.900 Pro-
izvodnja drugih električnih naprav, 33.200 Montaža industrijskih 
strojev in naprav);

(G) Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (zno-
traj te skupine samo: 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen 
z motornimi vozili);

(H) Promet in skladiščenje (znotraj te skupine samo: 52.100 
Skladiščenje).

6. člen
V Odloku o OPPN se v prvem odstavku 6. člena črta zadnji 

del prvega stavka » treh stanovanjsko-poslovnih stavb « in se ga 
nadomesti z novim besedilom » dveh stanovanjsko-poslovnih 
stavb ter ene proizvodno-skladiščno-poslovne stavbe (za izvaja-
nje mirne obrti), na parc. št. 697/2 k.o. Rogoza», tako da se po 
spremembi prvi odstavek glasi: »Predvidena je gradnja različnih 
tipov stanovanjskih objektov, in sicer skupaj devetnajstih stano-
vanjskih, dveh stanovanjsko-poslovnih stavb ter ene proizvodno-
skladiščno-poslovne stavbe (za izvajanje mirne obrti), na parc. št. 
697/2 k.o. Rogoza.«

V drugem odstavku 6. člena Odloka o OPPN se črta zadnji 
del zadnjega stavka »ter treh stanovanjsko-poslovnih stavb« in 
se ga nadomesti z novim besedilom» in dveh stanovanjsko-po-
slovnih stavb ter ene proizvodno-skladiščno-poslovne stavbe (za 
izvajanje mirne obrti), na parc. št. 697/2 k.o. Rogoza«, tako da 
se po spremembi zadnji stavek drugega odstavka 6. člena glasi: 
» Ob cesti 2 je načrtovana gradnja ene prostostoječe stavbe in 
dveh stanovanjsko-poslovnih stavb ter ene proizvodno-skladišč-
ne-poslovne stavbe (za izvajanje mirne obrti), na parc. št. 697/2 
k.o. Rogoza«.

7. člen
V 7. členu Odloka o OPPN, ki določa pogoje za projektiranje 

in gradnjo se doda nova točka (pod točko z naslovom stanovanj-
sko-poslovne stavbe), ki se glasi: 

»PROIZVODNO-SKLADIŠČNO-POSLOVNA STAVBA«
- Tipologija: prostostoječe stavbe
- Strehe: bodo enokapno, dvokapne ali ravne oziroma položne, 

sleme bo vzporedno z dovozno cesto
- Etažnost: K + P + M (dvokapnice) ali K + P + 1 (ravne ali 

položne strehe)
- Glavni vhodi v stavbe: s Ceste 2«.
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Na podlagi 61. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 
na podlagi 7. in 30. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, 
št. 6/10, 19/10) je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na svoji 
13. redni seji dne 10. decembra 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Rogoza 
(južno od območja Maj) v Občini Hoče–Slivnica 

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Od-
loka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja 
Rogoza (južno od območja Maj) v Občini Hoče–Slivnica (MUV, 
št. 28/09). 

2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del naselja Rogoza (južno od območja 
Maj) v Občini Hoče–Slivnica (v nadaljevanju OPPN) vsebujejo:
1. Besedilo (tekstualni del):
 -  ki obsega Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN,
2. Zaradi sprememb in dopolnitev OPPN se grafični del osnovne-

ga OPPN ne spreminja.

3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev OPPN)

Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN je:
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3. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v pro-

računu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o 
proračunu občine za posamezno leto.

4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:

- podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine (mikro 
in majhne gospodarske družbe),

- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini kadar gre za sofi-
nanciranje samozaposlitve.

5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo nasle-

dnji pomen: 
-  »podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodar-

ska družba ali samostojni podjetnik posameznik;
Mikro gospodarska družba je podjetje, kjer: 

• povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne 
presega 10 zaposlenih; 

• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov in vre-
dnost aktive ne presega 2.000.000 eurov. 
Majhna gospodarska družba je podjetje, kjer: 

• povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne 
presega 50 zaposlenih; 

• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 eurov in vre-
dnost aktive ne presega 3.650.000 eurov. 

6. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:

- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o 

finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 
110/99, 50/00 – sklep US in 93/03 – odl. US),

- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in pre-
strukturiranje,

- so že za iste upravičene stroške pridobila sredstva iz državne-
ga ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov,

- delujejo v cestno-prometnem sektorju in zaprošajo za subven-
cioniranje stroškov nabave vozil za cestni prevoz,

- sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva, ribogojstva, premogov-
ništva, 

- nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
- katerih novi nosilci nadaljujejo podjem na podlagi univerzal-

nega pravnega nasledstva ali na podlagi statusnega preobliko-
vanja (dopolnitev po ZGD).

7. člen
Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod 

pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel 
sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih vi-
rov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil. 

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvo-
zno dejavnostjo upravičenca.

8. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN je stalno na vpo-

gled na sedežu Občine Hoče–Slivnica.

9. člen 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 03201-14/2012-020 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.
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Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči 
(Ur. l. RS, št. 37/2004), 2. odstavka 1. člena Uredbe o namenih 
in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristoj-
nih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči 
(Ur. l. RS, št. 38/2003) in 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivni-
ca (MUV, št. 6/2010 in 19/2010) je Občinski svet Občine Hoče–
Slivnica na svoji 13. redni seji, dne 10. decembra 2012, sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva 

v Občini Hoče–Slivnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe 

in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo 
višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za 
spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Hoče–Slivnica (v na-
daljevanju: občina). 

2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom:

- vzpodbujanja usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v 
podjetjih,

- vzpodbujanje samozaposlovanja in ustvarjanja novih delov-
nih mest,

- vzpodbujanja ugodnega podjetniškega okolja za razvoj podje-
tništva s podjetniškim svetovanjem,

- vzpodbujanja naložb v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podje-

tništva se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo po pravilih 
dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 
28/12/2006).
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3. sofinanciranjem podjetniškega svetovanja in razširjanja zna-
nja,

4. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.

13. člen
Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov 

in zaposlenih v podjetjih
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompe-

tenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spod-
bujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij. 

14. člen
Upravičeni stroški so:

- stroški inštruktorja, 
- stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, 
- potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
- stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost 

in/ali odličnost poslovanja.

15. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, 

ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, vključ-
no z letnim programom usposabljanja in izobraževanja zaposle-
nih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in 
predvidene stroške ter izvajalce programov.

16. člen
Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih 

delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila in ustvarjanje novih 

delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

17. člen
Upravičeni stroški so: 

- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 
minimalnih mesečnih plač,

- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 
minimalnih mesečnih plač,

- stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve 
zaposlitev z visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 10 
minimalnih mesečnih plač.

18. člen 
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične 

osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registri-
rajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim 
taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni 
sedež na območju občine. 

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih 
mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika. Do sredstev je pod-
jetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne 
osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova 
zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad 
najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.

8. člen
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis 

ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, 
določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je 
sprejela Komisija. 

9. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena ka-

teremu koli upravičencu ne sme presegati 10.000 EUR v katerem 
koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz kate-
rih javnih virov so sredstva dodeljena. 

Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena 
pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t. j. pred odbitkom dav-
ka ali drugih dajatev.

10. člen
Pomoči de minimis se ob izpolnjevanju pogojev iz tega Pra-

vilnika, dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za 
posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne 
mere. 

Subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih bančnih kre-
ditih, če so le ti najeti za izvedbo materialne investicije; obrestna 
mera se subvencionira do višine 100 % realne ali njej enakovre-
dne obrestne mere, določene med banko in prosilcem. 

Sredstva za subvencijo obrestne mere se dodelijo za naslednje 
namene: 
• nakup, graditev prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih 

poslovni dejavnosti, 
• nakup opreme - osnovnih sredstev, 
• razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, od-

piranje in zagotavljanje novih delovnih mest. 
Prednostno se sredstva za subvencijo obrestne mere dodeli-

jo za dejavnosti, ki zagotavljajo nova delovna mesta ali samo-
zaposlovanje, zagotavljajo boljšo oskrbo storitvenih dejavnosti, 
preskrbe prebivalstva in turistično ponudbo, uvajajo sodobno 
tehnologijo oz. dopolnjujejo proizvodne in druge programe go-
spodarstva v občini. 

Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne mere za 
dolgoročna posojila, ki jih odobravajo poslovne banke in druge 
finančne organizacije za investicije, ki ustrezajo namenom tega 
pravilnika. Subvencija se odobri za obdobje do največ treh let.

Pri enakih pogojih ima prednost tisti, ki v zadnjih dveh letih ni 
dobil subvencije obrestne mere iz občinskih sredstev. 

11. člen
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 

100% upravičenih stroškov.

II. UKREPI POMOČI

12. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:

1. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in 
zaposlenih v podjetjih,

2. sofinanciranje samozaposlovanja in ustvarjanja novih delov-
nih mest,
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Upravičeni stroški za nematerialne investicije so: 
- stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentirane-

ga tehničnega znanja ter programske opreme,
- stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerial-

ne investicije.

25. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, 

ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev 

za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in / ali nema-
terialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.

III. NAČIN DODELJEVANJA

26. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih 

spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po 
postopku, določenem v veljavnih predpisih.

27. člen
Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi tri (3) članska 

strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo se-
stavljajo univ. dipl pravnik, predstavnika mikro in malih podjetij, 
upravičencev iz 4. člena tega Pravilnika, vsi z najmanj tremi (3) 
leti strokovnih izkušenj na področju podjetništva in javnih razpi-
sov. Člani strokovnih komisij in z njimi povezane osebe ne more-
jo sodelovati na razpisu. 

Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo 
opravlja pristojni občinski upravni organ. 

28. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem 

pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

29. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino 

se podrobneje uredijo s pogodbo. Prejemnik pomoči po tem Pra-
vilniku je občini dolžan sporočiti vsakršno spremembo podatkov, 
ki bi vplivali na razloge za pridobitev sredstev. 

Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski 
upravni organ. 

30. člen
Občina bo prejemnika pisno obvestila, da je dobil pomoč po 

pravilu »de minimis«.

31. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za 

namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na pod-
lagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila 
pogodbe, je občina dolžna zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva nakazila dalje. 

Pregled upravičenosti dodeljenih sredstev po tem Pravilniku 
opravi strokovna komisija iz 27. člena tega Pravilnika najkasneje 
pred podelitvijo novih sredstev.

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano 
brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz 4. člena tega 
pravilnika. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposli-
tve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima 
stalno bivališče na območju občine.

19. člen
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 me-

secev. 

20. člen
Sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja

Namen pomoči je sofinanciranje stroškov podjetjem pri sve-
tovanju: 
- za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov podje-

tja,
- v fazi nastajanja in rasti podjetja
- za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih 

sposobnosti podjetja, 
- za prijavo podjetja na mednarodne javne razpise.

21. člen
Upravičeni stroški so:

- stroški svetovanja zunanjega svetovalca oziroma zunanje in-
stitucije,

- stroški zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev v zvezi s pri-
pravo prijave na mednarodni razpis, ki morajo biti v skladu z 
običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem prijavi-
telja na razpis.

22. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika. 
V primeru iz zadnje alinee 21. člena so upravičenci podjetja, 

ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo projekte, ki ustrezajo 
razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar dokažejo s 
potrdilom razpisovalca, ki je objavil mednarodni javni razpis. V 
kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, ki so skle-
nila dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno podjetje 
skupnega projekta. 

23. člen
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena 

tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s 
sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

24. člen
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju ob-

čine so:
- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju 

občine, 
- stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo po-

slovnih prostorov, 
- stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, 
- stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe pro-

izvodnje,
- stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne 

investicije.
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19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.
US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 
20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012) in Statuta občine 
Hoče–Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10), je Občinski svet Občine 
Hoče–Slivnica na 13. redni seji, dne 10. decembra 2012, sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen 
S tem sklepom se na zemljišču

št. parcelna številka katastrska občina
1. 1478/10 Spodnje Hoče

ukine status grajenega javnega dobra. 
Nepremičnina preneha imeti status zemljišča v splošni rabi 

oziroma javni uporabi in postane oziroma ostane v lasti in upra-
vljanju Občine Hoče–Slivnica.

2. člen 
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Hoče–Sliv-

nica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemlji-
škoknjižnemu sodišču.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 03201-14/2012 - 021 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.

IV. KONČNE DOLOČBE

32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče–
Slivnica (MUV, št. 14/2009).

33. člen
Ta pravilnik sprejme občinski svet Občine Hoče–Slivnica in 

prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku. 

Številka: 03201-14/2012 - 16 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.

411

Na podlagi 35. člena Odloka o pokopališki in pogrebni de-
javnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hoče–Slivnica (MUV, 
št. 9/2006), 7. in 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, 
št. 6/2010 in 19/2010) je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na 
svoji 13. redni seji, dne 10. decembra 2012, sprejel

C E N I K 
zakupnine in najemnine za žarni zid na pokopališču 

v Spodnjih Hočah 

Zakup in najem žarne niše
Zakup 1.600,00 €
Letna najemnina žarne niše* 15,00 €

V cene zakupnine in najemnine ni vključen DDV (20% ali 
8,5%). 

*  letna najemnina za žarne niše se ne obračuna v prvem letu 
najema žarne niše

Cenik velja od 1. januarja 2013. 

Številka: 03201-14/2012 - 023 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.

412

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: 
U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 21. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-

413

Na podlagi 101. in 105. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 6/2010) in 16. člena Statuta Ob-
čine Hoče–Slivnica (MUV, št. 6/2010, 19/2010) je Občinski svet 
Občine Hoče–Slivnica, na svoji 13. redni seji, dne 10. decembra 
2012, sprejel

S K L E P 

Občinski svet Občine Hoče–Slivnica

i m e n u j e

Antona OBREHTA

za novega - nadomestnega podpredsednika 
Odbora za družbene dejavnosti.

Številka: 03201-14/2012 - 011 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 
- ZUJF) in na podlagi Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 
6/2010, 19/2010) je Občinski svet Občine Hoče Slivnica na svoji 
13. redni seji, dne 10. decembra 2012, sprejel naslednji 

S K L E P 
o določitvi cen za uporabo Večnamenske športne 

dvorane Hoče

1. člen
Občinski svet Občine Hoče–Slivnica potrdi naslednje cene za 

uporabo Večnamenske športne dvorane Hoče.

Kategorija/površina
Velika 

dvorana 
(brez DDV)

Mala 
dvorana

(brez DDV)
Športna dejavnost (60 min)
Izvajalci Letnega programa športa v občini
Cela dvorana 5 € 1 €
1/3 1 € /
Ostala društva in rekreativne skupine, ki niso izvajalci Letnega 
programa športa v občini
Cela dvorana 18 € 6 €
1/3 6 € /
Uporabniki rekreativci iz občine, ki niso člani društva (vsaj 
70% rekreativcev iz občine)
Cela dvorana 25 € 8 €
1/3 8 € /
Uporabniki rekreativci izven občine
Cela dvorana 42 € 14 €
1/3 14 € /
Kulturne in druge prireditve (60min)
Občinska društva (financirana iz 
občinskega proračuna)

50 € /

Uporabniki izven občine 100 € /

Cenik strelišča (60 min)
Upravljavec strelišča 4 €
Drugi 22 €

2. člen
Cena vključuje uporabo igrišč, garderobe, sanitarij, tušev in 

čiščenje športne dvorane.

3. člen
Dvorana se lahko odda v uporabo najmanj za eno uro, od ure 

naprej pa je mogoč najem tudi po pol ure.

4. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinske uradnem vestniku in začne 

veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 03201-14/2012 - 014 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.

415

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05-UPB2, 28/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Hoče–
Slivnica (MUV, št. 6/10 in 19/10) je Občinski svet Občine Hoče–
Slivnica na svoji 13. redni seji, dne 10. decembra 2012, sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen 
programov v javnih vrtcih v Občini Hoče–Slivnica

1. člen
Sedma točka se spremeni tako, da se glasi:
»Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od 

enega meseca lahko vrtec s soglasjem občine kot pristojnega or-
gana na osnovi vloge staršev in predložitvi zdravniškega potrdi-
la, staršem plačilo zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 
30% njim določenega zneska plačila, za ostale mesece pa se star-
še plačila vrtce oprosti. O zmanjšanem plačilu v prvem mesecu 
odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh 
mesecih odloči pristojni organ. V primeru, da traja bolezen otroka 
dlje kot tri mesece, organ ponovno odloči o pravici za največ tri 
mesece na osnovi vloge staršev za podaljšanje oprostitve plačila 
vrtca, ki ji je priloženo novo zdravniško potrdilo. 

Ta oprostitev velja samo za starše s stalnim prebivališčem v 
občini Hoče–Slivnica, katerih otroci obiskujejo vrtce v občini 
Hoče–Slivnica.

2. člen
Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

3. člen
Ta sklep velja prvi dan po objavi v Medobčinskem uradnem 

vestniku.

Številka: 03201-14/2012 - 017 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 11. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.

416

Na podlagi 32. In 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/11-UPB4) in 103. člena Statuta Občine Hoče–Sliv-
nica ( MUV št. 6/2012 in 19/2010) je župan Občine Hoče–Slivni-
ca dne 1. decembra 2012 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb 

Občine Hoče–Slivnica v obdobju januar-marec 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Hoče–Slivnica (v nadaljevanju:občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu:obdobje začasnega fi-
nanciranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. 
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih iz-
datkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah 
(Url. 11/11-UPB4, v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu 
Občine Hoče–Slivnica za leto 2012 (MUV, št. 27/2011) in Odlo-
kom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Hoče–Slivnica za leto 2012 (MUV, št. 15/2012 ; v nadaljevanju 
Odlok o proračunu)

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranje se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

ZNESEK V EUR 

Skupina kontov VRSTA PRIHODKOV
Proračun  

januar-marec 
2013

A BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.801.213
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.548
 70 DAVČNI PRIHODKI 

(700+701+702+703+704+705+706) 1.675.896
  700 DAVKI NA DOHODEK IN 

DOBIČEK 1.470.339
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE  136.600
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 68.957
  706 DRUGI DAVKI 0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI
  (710+711+712+713+714) 103.652
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 

DOHODKI OD PREMOŽENJA 18.132
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.019
  712 DENARNE KAZNI  333
  713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 26.502

  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 57.666
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 
  (720+721+722) 16.317
  720 PRODAJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 0
  722 PRODAJA ZEMLJIŠČ 

IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 16.317

 73 PREJETE DONACIJE 0
  730 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIV VIROV 0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.348
  740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 

DRUGIH JAVNO FINANČNIH 
INSTITUCIJ 5.348

  741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV EU-KOHEZIJA

Skupina kontov VRSTA ODHODKOV
Proračun 

januar-marec 
2013

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

(400+401+402+403+404+409) 505.415
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 117.157
  401 PRISPEVEK DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 19.685
  402 IZDATEK ZA BLAGO IN 

STORITVE 339.226
  403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 29.347
  409 SREDSTVA, IZLOČENA V 

REZERVE 0
 41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413+414) 706.628
  410 SUBVENCIJE 646
  411 TRANSFERI POSAMEZNIKOV 

IN GOSPODINJSTVOM 491.838
  412 TRANSFERI NEPROFIT. 

ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 45.245

  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 168.899

  414 TEKOČI TRANSFERI V 
TUJINO 0

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 658.048
  420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 658.048
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.305
  431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 71
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-
ga financiranja uporabljajo ZJF, ki ureja postopke za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financira-
nja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finanč-
nega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega 
načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik od-
pre le na podlagi 41.,43. In 44. člena ZJF. 

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

Številka: 410-15/2012 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 1. december 2012 Jožef Merkuš, s. r.

  432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČ. UPORABNIKOM 27.237

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -96.183

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 0
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
  500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 71.429
  550 ODPLAČILO DOMAČEGA 

DOLGA 71.429
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO FINANCIRANJE 
 (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.) 96.183
XI. stanje sredstev na računih 
 na dan 31. 12. preteklega leta 0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdat-
ki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako 
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če 
niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni 
proračunskih postavk-pod kontov in so priloga k temu sklepu ter 
se objavijo na spletni strani občine.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010 
in 8/2011) ter 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Lenart (Ur. l. RS, štev. 65/99, 5/04, U-I-
347/02, MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Lenart na 14 
seji, dne 29. novembra 2012, sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart
za leto 2013

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Lenart za leto 2013 znaša:
- za zazidana stavbna zemljišča 0,00232 €,
- za nezazidana stavbna zemljišča 0,00116 €.
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1. člen
(splošno)

S tem sklepom se začne skrajšani postopek priprave spre-
memb in dopolnitev Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja Tabor 9 S objavljenega v MUV št. 17/2010 – v nada-
ljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN je 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07,108/09 in 
57/2012) in vsi ostali relevantni pravni predpisi.

Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na posamične 
posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostor-
skih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se 
bo postopek sprejemanja vodil po skrajšanem postopku. 

Pripravljavec: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, 
promet in prostor, Sektor za urejanje prostora.

Naročnik: Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3,2000 
Maribor 

Načrtovalec prostorske ureditve: URBIS d.o.o. Maribor, Jez-
darska ulica 3, Maribor 

2. člen
(območje obdelave, ocena stanja in 

razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)

Območje obdelave 
Območje se nahaja južno od Ceste proletarskih brigad, vzho-

dno od nakupovalnega centra Mercator, med povezovalno cesto 
podaljška ulice Eve Lovše do ceste Proletarskih brigad in obsto-
ječim gasilskim domom (Zavodom za gasilsko in reševalno de-
javnost).

Zajema naslednje parcele ali njihove dele: 238/9, 239/1, 
239/2, 239/5, 247/2, 297/59, vse k.o. Spodnje Radvanje. Velikost 
zemljišča območja meri 4 900 m2. 

Ocena stanja
Območje ureja Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja Tabor 9 S objavljen v MUV št. 17/2010. V grafičnem 
delu predmetnega odloka je na območju sprememb in dopolnitev 
predvidena ureditev parkirnih, tlakovanih in zelenih površin.

S predmetnimi spremembami in dopolnitvami se na pred-
metnih površinah načrtuje umestitev poslovnega objekta, kar je 
ocenjeno kot sprejemljivo saj je z obstoječim številom parkirnih 
mest zagotovljen normativ tudi za naslednje faze načrtovane gra-
dnje po veljavnem OPPN (aneks k objektu 1). 

Razlogi za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN
Zavarovalnica Maribor d.d., želi na obravnavanem območju 

zgraditi poslovni objekt. Načrtovanje le-tega je predmet spre-
memb in dopolnitev OPPN. Predmetne spremembe in dopolnitve 
OPPN s svojimi ureditvami ne posegajo v prometne ureditve v 
smislu dovozov in prometnega režima, ki so predvidene na pod-
lagi veljavnega prostorskega akta, niti ne posegajo na sosednja 
zemljišča. Omejujejo se zgolj na zemljiške parcele v lasti naroč-
nika in na veljavno prometno omrežje. 

3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev OPPN)

V gradbeni liniji centra Mercator ob Ulici Proletarskih bri-
gad se načrtuje umestitev poslovne stavbe tlorisnih dimenzij 
cca 40,00 m x 28,00 m, etažnosti K + P + 4. V kleti stavbe so 

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1.1.2013.

Številka: 422-4/2012 Župan
Datum: 29. november 2012 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., s. r.

418

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 
št. 94/07 – UPB 2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in 16. člena Statuta Ob-
čine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) je Občinski svet Obči-
ne Lenart na svoji 14. seji, dne 29. novembra 2012 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi javnega dobrega

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremični-

nah par. št.: 1142/1, ID znak: 532-1142/1-0, k.o. Lenart v Sloven-
skih goricah in par. št.: 1162/2, ID znak: 232-1162/2-0, k.o. Lenart 
v Slovenskih goricah.

2. člen
Navedeni nepremičnini prenehata imeti status javnega dobra 

ter postaneta last Občine Lenart. 
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v ze-

mljiško knjigo lastninsko pravico Občine Lenart na zemljiščih, 
navedenih v 1. členu tega sklepa. 

3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV) 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 478-71/2012 Župan Občine Lenart
Datum: 29. november 2012 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., s. r.
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Na podlagi 2. odstavka 11. člena ter 61.a člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09 in 57/2012) in 
35.člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 10/11) sprejmem

S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja Ta 9 S
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oblastil, za katere se v postopku sprememb in dopolnitev OPPN 
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

5. člen
(postopek in terminski plan sprejemanja sprememb in 

dopolnitev OPPN po skrajšanem postopku)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN 

poteka po naslednjem terminskem planu:
- Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

OPPN v Medobčinskem uradnem vestniku.
- Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN – 10 dni po 

objavi sklepa.
- Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe 

ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju: 
ministrstvo), ali je treba izvesti CPVO – 15 dni od prejema 
osnutka sprememb in dopolnitev OPPN.

- Izdelava okoljskega poročila za dopolnjeni osnutek spre-
memb in dopolnitev OPPN, če je zahtevana CPVO - 30 dni 
po izbiri izdelovalca okoljskega poročila.

- Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPPN za javno razgrnitev – 8 dni.

- V primeru izvedbe CPVO se dopolnjeni osnutek sprememb 
in dopolnitev OPPN in okoljsko poročilo pošljeta na ministr-
stvo.

- Ministrstvo po pridobitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPPN v zakonsko določenem roku obvesti pripra-
vljavca o ustreznosti okoljskega poročila in poda pisno mne-
nje o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev 
OPPN na okolje.

- Priprava ter objava obvestila o javni razgrnitvi in javni obrav-
navi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN in 
okoljskega poročila (v primeru izvedbe CPVO) na krajevno 
običajen način in v svetovnem spletu – najmanj 7 dni pred 
pričetkom javne razgrnitve.

- Priprava gradiv za prvo obravnavo na mestnem svetu – 8 dni.
- Javna razgrnitev traja 15 dni.
- V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava. 
- Prva obravnava na seji mestnega sveta (predvidoma v času 

javne razgrnitve ali takoj po njej).
- Predaja pripomb iz javne obravnave in javne razgrnitve načr-

tovalcu – 8 dni.
- Načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 8 dni po prejemu.
- Pripravljavec pregleda stališča do pripomb in jih posreduje 

županu – 5 dni.
- Župan potrdi stališča do pripomb – 8 dni po prejemu.
- Priprava predloga sprememb in dopolnitev OPPN in dopol-

njenega okoljskega poročila (v primeru izvedbe CPVO) – 8 
dni po potrditvi stališč.

- V primeru izvedbe CPVO ministrstvo v zakonsko določenem 
roku poda odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe spre-
memb in dopolnitev OPPN na okolje.

- Pridobitev mnenj in soglasij nosilcev urejanja prostora – 15 
dni

- Priprava gradiva za drugo obravnavo na mestnem svetu – 8 
dni po prejemu usklajenega predloga sprememb in dopolnitev 
OPPN.

- Mestni svet v drugi obravnavi sprejme spremembe in dopol-
nitve OPPN z odlokom 

- Pripravljavec pošlje odlok o spremembah in dopolnitvah 
OPPN v objavo v Medobčinskem uradnem vestniku – 8 dni.

predvidena parkirišča, v delu pritličja manjša kavarna, preostale 
površine so namenjene pisarnam, predavalnici in spremljajočim 
prostorom.

Fasada objekta ob Ulici proletarskih brigad mora biti mesto-
tvorna.

Na južni strani omenjenega dovoza je locirana nadstrešnica s 
parkirnimi prostori (4 – 6 PM služi tudi cenitvi vozil). Vzhodno 
od nadstrešnice in na jugu območja so predvidena nivojska par-
kirišča. 

Južno od poslovne stavbe ostaja cestna povezava (dovoz) do 
gasilskega doma. Načrtovani objekt ne sme ovirati ali zaprti in-
tervencijskih uvozov in izvozov.

Komunalna in energetska infrastruktura se priključi na obsto-
ječe omrežje.

Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na grafični in 
tekstualni del.

4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja, so:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave in 
Mure, Krekova ul. 17, Maribor

- Nigrad d.d. javno komunalno podjetje, Zagrebška c. 30, Ma-
ribor – za področje kanalizacije in javne razsvetljave

- Elektro Maribor d.d. podjetje za distribucijo električne ener-
gije, Vetrinjska ul. 2, Maribor

- Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska 24, Mari-
bor

- Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska c. 28, 
2000 Maribor

- Plinarna Maribor d.d., Plinarniška ul. 9, Maribor
- Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, 

Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor – za področje prometa

- Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 
Grajska ulica 7, Maribor
V vseh fazah priprave OPPN, javni razgrnitvi in v upravnem 

postopku sprejemanja prostorskega akta sodelujeta tudi Mestna 
četrt Tabor in mestni arhitekt.

Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim udele-
žencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po poobla-
stilu pripravljavca.

Pripravljavec pridobi odločbo Ministrstva za okolje in pro-
stor, Direktorata za prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov 
na okolje, ali je za spremembe in dopolnitve OPPN potrebno iz-
vesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje (v nada-
ljevanju: CPVO).

Načrtovalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev OPPN 
skupaj s pozivom za pridobitev smernic nosilcem urejanja pro-
stora. Šteje se, da nosilci urejanja prostora nimajo smernic, v ko-
likor jih ne podajo v 15 dneh od prejetja sprememb in dopolnitev 
osnutka OPPN. 

Načrtovalec pošlje usklajen predlog sprememb in dopolnitev 
OPPN skupaj s pozivom za pridobitev mnenj nosilcem urejanja 
prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svoje-
ga mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s predlagano prostor-
sko ureditvijo.

Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi dr-
žavni organi in organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih po-
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- Načrtovalec do začetka veljavnosti sprememb in dopolnitev 
OPPN pripravi popolno gradivo in ga preda pripravljavcu.

- Po prejemu končnih elaboratov jih pripravljavec pošlje župa-
nu v podpis

- Po prejemu podpisanih končnih elaboratov jih pripravljavec 
pošlje po en izvod Mestni četrti, Upravni enoti - Oddelek za 
okolje in prostor, Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbni-
mi zemljišči in tri jih obdrži v svojem arhivu. 
Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvi-

dljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spre-
meni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati. 

Roki faz, ki niso v pristojnosti Mestne občine Maribor, so od-
visni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.

7. člen
(obveznosti naročnika in načrtovalca)

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov in gradiv 
potrebnih za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN nosi naroč-
nik. To velja tudi za izdelavo dodatnih strokovnih rešitev, če se 
zanje izkaže potreba v postopku izdelave sprememb in dopolni-
tev OPPN.

Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrto-
valcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno 
zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.

Spremembe in dopolnitve OPPN se izdelajo v digitalni in ana-
logni obliki. Grafični prikazi morajo biti izdelani v GIS obliki. 

Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih na-
črtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi 
podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko 
pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami. 

Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti po-
vezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu di-
gitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost 
predpisanih geodetskih podatkov. 

Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in sicer:
- teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office pro-

gramskimi orodji,
- karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional program-

skimi orodji, 
- karte morajo biti ločene od legend,
- legende morajo biti v formatu .jpg z ločljivostjo 150 dpi,
- posamezno karto v vektorski obliki je potrebno pretvoriti v 

rastrsko obliko .tif z ločljivostjo 300 dpi v velikosti izrisa s 
pripadajočo legendo,

- karte morajo biti orientirane proti severu,
- v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
- sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,
- meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki v 

formatu .tab ali .shp ali dwg,
- tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf ali .doc.

Gradiva morajo biti oddana:
- v dveh analognih kopijah za obravnave na mestnem svetu, 
- v potrebnem številu in obliki (analogna kopija in 4 kopije v 

digitalni obliki na zgoščenki) za pridobitev odločbe o potreb-
nosti CPVO;

- v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno 
obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v analogni obliki v šestih 

izvodih ter v digitalni obliki v dveh izvodih. 

Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrto-
valec potrdi z izjavo.

Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, 
sejah Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter na sejah 
mestnega sveta – kot poročevalca.

9. člen
(veljavnost sklepa)

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPPN se objavi v 
Medobčinskem uradnem vestniku ter na spletnih straneh Mestne 
občine Maribor. Veljati začne naslednji dan po objavi v Medob-
činskem uradnem vestniku.

 Župan
Številka: 35005-10/2012 Franc Kangler, s. r.

420

Na podlagi 2. odstavka 18. člena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 4/92, 25/98, 7/99, 5/2000 
in 28/2003, uradno prečiščeno besedilo: MUV, št. 16/2005) iz-
dajam 

S K L E P 
o ugotovitvi valorizacije vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi rasti 
življenjskih stroškov 

1. 
Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za upora-

bo stavbnega zemljišča za leto 2013 znaša 0,000596 EUR/točko. 

2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, vrednost točke, ki je določena v 1. točki tega 
sklepa, pa se uporablja od 1.1.2013 dalje. 

Številka: 420-08-1489/2012-1/0018 Župan
Datum: 7. november 2012 Franc Kangler, s. r.

421

Po 11. in 13. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor (MUV, št. 
12/2009) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 10/2011) je mestni svet Mestne občine Maribor na 6. dopisni 
seji, 27. in 28. novembra 2012, sprejel

S K L E P A
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———

Po 12. in 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor 
(MUV, št. 26/2008 in 30/2009) ter 23. členu Statuta Mestne ob-
čine Maribor (MUV, št. 10/2011) je mestni svet Mestne občine 
Maribor na 6. dopisni seji, 27. in 28. novembra 2012, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e

za dobo štirih let

- Branko LEBARIČ,
- Mateja ŽMAVCA in
- Valerijo BRAČKO

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE (MOM) 
V SVET OSNOVNE ŠOLE GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR.

Številka: 10003-45/2012 Župan
Datum: 29. november 2012 Franc Kangler, s. r.

———

Po 12. in 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-iz-
obraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica (MUV, št. 17/2008 
in 30/2009) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 10/2011) je mestni svet Mestne občine Maribor na 6. dopisni 
seji, 27. in 28. novembra 2012, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e

za dobo štirih let

- Franca ŽGURA,
- Janka HERIČKA in

- Donalda KERANOVIČA

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
OSNOVNE ŠOLE KAMNICA.

Številka: 10003-39/2012 Župan
Datum: 29. november 2012 Franc Kangler, s. r.

I.

Mestni svet Mestne občine Maribor

r a z r e š i 

Radeta STEVANOVIČA

FUNKCIJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) 
V SVETU VRTCA STUDENCI MARIBOR.

II.

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e 

za čas do izteka mandata 
svetu vrtca

Nino MOHAR KRAJNC

ZA NOVO – NADOMESTNO PREDSTAVNICO 
USTANOVITELJICE (MOM)

V SVET VRTCA STUDENCI MARIBOR.

Številka: 10003-31/2012 Župan
Datum: 29. november 2012 Franc Kangler, s. r.

———

Po 12. in 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor (MUV, 
št. 13/2008 in 30/2009) ter 23. členu Statuta Mestne občine Mari-
bor (MUV, št. 10/2011) je mestni svet Mestne občine Maribor na 
6. dopisni seji, 27. in 28. novembra 2012, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e

za dobo štirih let

- Stanka BOHINCA,
- Simona MIHALINA in

- Lidijo DUMANIČ

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE (MOM) 
V SVET OSNOVNE ŠOLE BOJANA ILICHA MARIBOR.

Številka: 10003-41/2012 Župan
Datum: 29. november 2012 Franc Kangler, s. r.
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Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 
58/09, 64/2009-popr. in 65/2009-popr. ter 20/2011), 11., 13. in 
14. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor (MUV, št. 12/2009) ter 
23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011) je 
mestni svet Mestne občine Maribor na 6. dopisni seji, 27. in 28. 
novembra 2012, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e

za dobo štirih let

- Silvo REICH,
- Draga JERIČA in

- Žigo ŠTAJNBAHERJA

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE (MOM)
V SVET VRTCA POBREŽJE MARIBOR.

Številka: 10003-44/2012 Župan
Datum: 29. november 2012 Franc Kangler, s. r.

———

Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 
58/09, 64/2009-popr. in 65/2009-popr. ter 20/2011) ter 23. čle-
nu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011) je me-
stni svet Mestne občine Maribor na 6. dopisni seji, 27. in 28. 
novembra 2012, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e

Jureta KRAJNCA

ZA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI 
KOT PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) 

V SVET DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR MARIBOR.

Številka: 10003-46/2012 Župan
Datum: 29. november 2012 Franc Kangler, s. r.

422

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ura dni list RS, št. 33/07) in na podlagi 16. člena Statuta občine 
Ra če–Fram (MUV, št. 12/07) je župan Občine Rače–Fram dne, 
5. decembra 2012 sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih 
za podeželje v občini Maribor, za območje občine 

Rače–Fram, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za naselje Rače, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za naselje Fram

1. člen
(vsebina sklepa o začetku postopka sprememb 

in dopolnitev PUP)
S tem sklepom se podrobneje določijo:
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spre-

memb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (v 
nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP), obveznosti v zvezi 
s financiranjem sprememb in dopolnitev PUP, roki za pripravo 
sprememb in dopolnitev PUP in njegovih posameznih faz.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Zaradi izkazane potrebe, ki ga narekuje spremenjen način 
gradnje - pritlične nizkoenergijske hiše, ki imajo v največji meri 
enokapno ali ravno streho, se spreminjajo tudi merila in pogoji za 
urbanistično in arhitektonsko oblikovanje, kjer se na določenih 
območjih dopušča tudi drugačna izvedba strehe. Natančneje se 
definirajo odmiki objektov in pozidanost gradbene parcele. 

Priprava sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev 
PUP bo potekala skladno z določili Zakona o prostorskem na-
črtovanju in skladno s Pravilnikom o vsebini , obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev )

Predmet sprememb in dopolnitev je besedilo Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini maribor, za 
območje občine Rače–Fram (MUV št. 11/93, 18/00, 24/03, 9/04, 
22/06, 3/07, 8/07, 3/08 in 20/11), Odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za naselje Rače (MUV št. 4/99, 10/01, 15/01, 6/02, 
31/03, 13/04, 16/04 in 3/08), Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za naselje Fram (MUV št. 4/99, 31/03, 9/04, 6/12 in 7/12).

4. člen
(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP)
Naročnik in pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je 

Občina Rače–Fram. 
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Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP je podjetje ZUM 
d.o.o., Vinarska 14, Maribor.

Predvidene spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo samo 
na posamične posege v prostor (oblikovanje streh, natančnejše 
definiranje odmikov), ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih 
prostorskih ureditev. Zaradi tega skladno z zakonodajo pridobi-
vanje ponovnih smernic in mnenj ni potrebno. 

V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja 
nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev PUP)

Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so opredeljeni na-
slednji okvirni roki:
Aktivnost Rok oz. trajanje aktivnosti
Sklep o začetku priprave OPPN
Objava sklepa o začetku 
postopka v uradnem glasilu
Izdelava osnutka sprememb in 
dopolnitev 

7 dni po objavi sklepa

Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
sprememb in dopolnitev PUP

7dni pred začetkom javne 
razgrnitve 

Javna razgrnitev sprememb in 
dopolnitev PUP

30 dni 

Priprava strokovnih stališč do 
pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnav

7 dni po ureditvi pripomb

Priprava usklajenega predloga 
in sprejem predloga sprememb 
in dopolnitev PUP na občinskem 
svetu občine Rače–Fram

15 dni

Objava sprememb in dopolnitev 
PUP

Pripravljavec takoj po 
sprejemu na občinskem 
svetu pošlje sklep v objavo 
Medobčinski uradni vestnik

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)

Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira naročnik in 
investitor prostorske ureditve.

8. člen
(začetek veljavnosti Sklepa)

Sklep o spremembah in dopolnitvah PUP se objavi v Med-
občinskem uradnem vestniku in na spletni strani občine Rače–
Fram: http://www.race-fram.si/ in začne veljati naslednji dan po 
objavi.

Številka: 350/15-2012 Župan občine Rače–Fram
Datum: 5. december 2012 Branko Ledinek, s. r.

423

Na podlagi 53a. člena in v povezavi z 61.b členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Ur.list RS št. 33/07, 70/08,108/09, 
80/10, 43/11, 57/12 ) ter 15. člena Statuta občine Rače–Fram 
(MUV št. 26/2011) je Občinski svet občine Rače–Fram na svoji 
18. redni seji dne, 28. novembra 2012, sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor 

(za območje občine Rače–Fram)

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o spre-

membah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za podeželje v občini Maribor, za območje občine Rače–
Fram (MUV št. 11/93, 18/00, 31/03, 9/04, 22/06, 3/07, 8/07, 
3/08, 20/11). V nadaljevanju PUP.

2. člen
Besedilo 30. člena se dopolni tako, da se doda nov odstavek, 

ki glasi: 
V območjih počitniških hišic je izjemoma možna gradnja sa-

mostojnih enostanovanjskih objektov, kjer to dopušča naklon ze-
mljišča in velikost gradbene parcele. Določilo o omejitvi tlorisne 
površine počitniškega objekta se v tem primeru ne upošteva. 

Številka: 034/18-147/2012 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 28. november 2012 Branko Ledinek, s. r.

424

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora ( Uradni list 
RS štev.110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Rače–Fram 
(MUV št. 27/2011) je občinski svet občine Rače–Fram na 18. re-
dni seji dne, 18. novembra 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici 

občine Rače–Fram

1.člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o spre-

membah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici občine Rače–
Fram (MUV št. 10/03, 24/03, 20/05, 25/06, 16/07, 20/07).

2. člen
Doda se novi 3. d člen, ki glasi:
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nim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi površine 
zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti. 

3. člen
(1)Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, ki so po pro-

storskem izvedbenem načrtu določena za gradnjo in je na njih 
dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb. 

(2)Nadomestilo se ne plačuje za nezazidana stavbna zemlji-
šča, ki so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroške-
ga varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in za 
zemljišča na katerih je dopustna gradnja gradbenih inženirskih 
objektov, ki so objekti javne gospodarske infrastrukture. 

II. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA

4. člen
(1)Nadomestilo se plačuje na celotnem območju občine 

Rače–Fram. 
(2)Meje naselij so določene v dolgoročnem planu občine. 
(3) Nadomestilo se plačuje tudi na območjih, ki so z dolgo-

ročnim planom občine določena za kompleksno graditev ter na 
območjih za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt.

5. člen
(1) Za določitev nadomestila se upoštevajo: 

-  Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi 
objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in 
naprave 

-  Lega stavbnega zemljišča 
-  Vrsta dejavnosti oz. namen uporabe stavbnega zemljišča 
-  Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospo-

darski dejavnosti. 

6. člen
(1)Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru-

gimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne 
rabe, kot tudi možnosti priključka na objekte in naprave, se ovre-
dnoti z naslednjimi točkami: 
-  Cesta v protiprašni izvedbi 30 točk 
-  Vodovod 30 točk 
-  Kanalizacija 20 točk 
-  Elektrika 30 točk 
-  Javna razsvetljava 30 točk. 

7. člen
(1) Glede na lego stavbnega zemljišča se stavbna zemljišča 

razdelijo na dve območji: 
- prvo območje obsega naselja: Rače, Fram, Ješenca, Požeg, 

Morje (ravninski predel), Podova, Brezula, Zg. Gorica in Sp. 
Gorica,

- drugo območje obsega naselja: Kopivnik, Morje (hriboviti 
predel), Planica,Loka pri Framu in Ranče. 
(2) Meje območij iz tega člena odloka so vrisane v kartah v 

merilu 1:5000. 
(3) Karte so občanom na vpogled pri občinskem uradu občine.

V poselitvenih območij iz 3. člena tega odloka občina uvelja-
vlja predkupno pravico na nepremičninah:
-  parc. št. 1111/2, 1111/3, 1111/4 k.o. Fram

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 034/18-146/2012 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 28. november 2012 Branko Ledinek, s. r.

425

Na podlagi 180. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list 
RS, št. 110/02), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04-UPB1,14/05-popr., 126/07, 108/09, 20/11-
odl.US:U-I-165/09-34) in 15. člena Statuta občine Rače–Fram 
(MUV, št. 27/11) je občinski svet občine Rače–Fram na 18. redni 
seji, dne 28. novembra 2012, sprejel 

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

v občini Rače–Fram

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(1)Na območju občine Rače–Fram se za uporabo stavbnega 

zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljnjem besedilu: nadomestilo). 

2. člen
(1)Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega 

stavbnega zemljišča. 
(2)Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo:

-  zemljišča, na katerih so gradbene parcele s zgrajenimi stavba-
mi in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospo-
darske javne infrastrukture,

-  zemljišča na katerih se je na podlagi dokončnega gradbene-
ga dovoljenja začelo s gradnjo stavb in gradbeno inženirskih 
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(3)Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča 

se plačuje od stanovanjske oz. poslovne površine stavbe, ki jih 
določa zakon.

(4)Če stavba nima določene gradbene parcele se do njene 
določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del zemljiške 
parcele, na kateri stoji takšna stavba, pomnožena s faktorjem 1, 5. 
Preostali del zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno 
zemljišče. 

(5)Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslov-
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8. člen
(1) Glede na vrsto dejavnosti oz. namen uporabe so zazidana 

stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena: 
A - na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte 
B - na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih de-

javnosti (enotna klasifikacija dejavnosti) 
C - na stavbna zemljišča za poslovne namene gostinstva in trgo-

vine na drobno, obrti 
E - na stavbna zemljišča na poslovne namene bančništva, poštne-

ga prometa 
F - na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih dejavno-

sti 
G - na stavbna zemljišča za počitniške objekte 

9. člen
(1) Število točk za m2 stanovanjske, počitniške ali poslovne 

površine se glede na vrsto dejavnosti oz. namene uporabe ter lege 
kjer leži, določi po naslednji tabeli: lega zemljišča poslovni pro-
stor 

območja A B C E F G
1. območje 60 1000 800 1500 500 200
2. območje 50  800 500 1200 400 180

10. člen
(1) Glede na izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem do-

bička v posameznih gospodarskih dejavnostih se obračunavajo 
dodatne točke za vrednotenje nadomestila in sicer: 

ID Šifra SKD 
2008 Naziv dejavnosti: Število 

točk
92 
93

08.120
09.900

Pridobivanje 
gramoza in peska 500

225, 231, 232, 
233, 234, 235, 
236, 237, 240, 
241, 254, 255, 
256, 263, 264, 
265, 266 ,313, 
351, 362

19.200, 20.110, 
20.120, 20.130, 
19.100, 20.140, 
20.150, 38.210, 
20.160, 20.200, 
20.300, 20.590, 
26.110, 20.600, 
22.210, 33.190, 
33.200, 22.220, 
24.410, 25.720, 
25.990

Kemična industrija 1000

597 35.111 Proizvodnja 
električne energije-
vse

5000

672-722 Šifre po uredbi 
od ID 672 do 
ID 722

Trgovina na debel 800

723-765 Šifre po uredbi 
od ID 723 do 
ID 765

Trgovina na drobno 200

790 

791

56.101 

56.102

Gostinstvo s 
pripadajočimi 
šiframi dejavnosti:

500

823 52.100 Skladiščenje-vse 1000

ID Šifra SKD 
2008 Naziv dejavnosti: Število 

točk
834 53.100 Javna pošta 

(Izvajanje 
univerzalne poštne 
storitve-vse razen 
najema poštnega 
predala)

400

839 
840 
841 
842

61.100 
61.200 
61.300 
61.900

Telekomunikacije 
s pripadajočimi 
šiframi dejavnosti:

15000

849 
850 
851 

64.200 
64.300 
64.990

Finančno 
posredništvo, razen 
Zavarovalništva 
in dejavnost 
pokojninskih 
skladov

800

852, 853, 854, 
855, 856, 857

65.110, 65.200, 
65.300, 65.120 

Zavarovalništvo 
in dejavnost 
pokojninskih 
skladov, razen 
obveznega 
socialnega 
zavarovanja

800

969, 970, 971, 
972, 973, 974

59.200, 63.990, 
74.900, 77.400, 
82.910, 82.990

Druge poslovne 
dejavnosti 200

*  SKD-Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti ( Uradni list RS 2/02,111/05-Odl.US: U-I-212-03-
14,69/07)

11. člen
(1) Kot poslovne površine se določijo tudi naslednje površine, 

ki so namenjene za izvajanje dejavnosti iz točke B, C, E in F 8. 
člena tega odloka in sicer: 
- nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, kioski,
- gostinski vrtovi, gramoznice,
- celotne površine zemljišč na katerih so zgrajeni bencinski ser-

visi s spremljajočimi objekti in s parkirišči,
- druge površine, potrebne za obratovanje poslovne dejavno-

sti (manipulativne površine, garaže za tovorna oz. poslovna 
vozila,odprte parkirne površine),

- površine na katerih so zgrajene bazne postaje mobilne telefo-
nije (površine, na katerih so postavljeni predmetni objekti in 
površine ki so potrebne za normalno rabo in vzdrževanje teh 
objektov in naprav)
(2) Kot druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti se 

štejejo površine, ki so potrebne za normalno obratovanje poslov-
ne dejavnosti in niso točkovane po kriterijih iz tega člena. 

12. člen
(1) Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi 

glede na vrsto dejavnosti oz. namen uporabe, ter lege kjer leži po 
naslednji tabeli: 
lega zemljišča 1. območje 2. območje
stanovanjski in počitniški objekti 60 50
poslovni nameni 500 400
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obravnava posebej, ob tem se mora razdeliti oz. določiti površi-
na, ki jo posamezno gospodinjstvo v stanovanjski hiši uporablja.

(3) O oprostitvi plačila nadomestila odloči občinska uprava 
z odločbo. 

15. člen
(1) Zavezanci za plačila nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča - pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri ob-
činskem uradu vložijo zahtevek za oprostitev plačila nadomesti-
la, če bi plačilo nadomestila predstavljalo znatno breme in bi bila 
s tem ogrožena njihova dejavnost ali če so pričeli z opravljanjem 
dejavnosti in imajo večje obveznosti iz naslova vloženih sredstev. 

(2) Pristojni organ lahko v celoti ali delno oprosti zavezanca 
plačila nadomestila. Pri oprostitvi se upošteva možnost pridobi-
vanja dohodka in obveznosti iz naslova vloženih sredstev (kredi-
ti, investicije itd.). Pristojni organ lahko delno ali v celoti oprosti 
zavezanca plačila nadomestila, če bo zavezanec ta sredstva vložil 
v razširitev dejavnosti in novo zaposlovanje delavcev. O oprosti-
tvi plačila nadomestila se izda odločba. 

(3) Oprostitev je možna največ za dobo enega leta in jo lahko 
zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva. Skupna oprosti-
tev je možna največ za dobo treh let. 

16. člen
(1) Občani in civilno pravne osebe lahko vložijo zahtevek 

za delno oprostitev plačila nadomestila, če bi obveznost plači-
la nadomestila ogrožala socialno varnost zavezanca in njegove 
družine. 

(2) O oprostitvi odloča na predlog zavezanca pristojni organ, 
ki si predhodno pridobi mnenje od ustrezne socialne službe. Pri 
odločitvi pristojni organ upošteva celotno premoženjsko stanje 
zavezanca in možnosti pridobivanja dohodka ter zahteva od ob-
čana ali civilno pravne osebe, da predloži ustrezna dokazila. 

(3) Z odločbo se oprosti plačilo nadomestila. Oprostitev pla-
čila je možna največ za eno leto in jo lahko zavezanec po poteku 
tega roka ponovno zahteva. 

17. člen
(1) Občanu, ki je organizirano združeval sredstva za izgradnjo 

komunalnih objektov in naprav, se pri točkovanju za dobo 5 let 
od dokončanja izgradnje komunalnega objekta odštejejo točke za 
komunalne objekte in naprave iz 6.člena, za katere je združeval 
sredstva. 

(2) O oprostitvi odloča pristojni organ na podlagi zahtevka 
zavezanca. Zavezanec je dolžan zahtevku priložiti ustrezna doka-
zila o združevanju sredstev. 

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

18. člen
(1) Letna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9., 10.,11., 

in 12. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk 
pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega 
objekta oz. s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega 
zemljišča, in ta zmnožek z vrednostjo točke za izračun nadome-
stila krat 12. 

(2) Vrednost točke za izračun nadomestila določi občinski 
svet s sklepom do konca tekočega leta za naslednje leto.

lega zemljišča 1. območje 2. območje
infrastrukt.objekt., ceste, itd. 60 50
gramoznice, glinok., peskokop., el. energ. 100 100

(2) Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna po-
vršina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komu-
nalna opremljenost zemljišča po 6. členu. 

(3) Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega 
stavbnega zemljišča. 

(4) Fizični osebi oz. občanu občine Rače–Fram, ki je lastnik 
oz. solastnik nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega se v 
skladu z 2. členom tega odloka obračunava nadomestilo za upora-
bo nezazidanega stavbnega zemljišča, se ob odmeri nadomestila 
odšteje površina v velikosti 500 m2 od skupne površine vseh ne-
zazidanih stavbnih zemljišč, katerih lastnik oz. solastnik je. 

V primeru, da je fizična oseba solastnik samo ene parcele 
nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega se v skladu z 2. 
členom tega odloka obračunava nadomestilo za uporabo neza-
zidanega stavbnega zemljišča, se ob odmeri nadomestila odšteje 
izračunan sorazmerni delež površine oprostitve iz prejšnjega od-
stavka, glede na delež lastništva.

(5) Nadomestilo se plačuje za počitniško gradnjo ne glede na 
velikost parcele. 

(6) Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena 
kombinirana dejavnost (stanovanjsko-poslovna) se plačuje nado-
mestilo po poslovni dejavnosti zmanjšano za polovico. 

(7) Organizacije, ki se ukvarjajo s kmetijsko in poslovno de-
javnostjo so oproščene plačila za nezazidano in zazidano stavbno 
zemljišče, ki je funkcionalno povezano s kmetijsko dejavnostjo. 

III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

13. člen
(1) Poleg primerov navedenih v 2. odst. 59. člena Zakona o 

stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja nadomestila tudi 
občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek k 
pokojnini, nadomestilo za brezposelnost in občani, katerih skupni 
mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka 
kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno 
varnost. 

(2) Plačila ne morejo biti oproščene tiste fizične osebe, ki živi-
jo skupaj z enim ali več družinskimi člani oz. člani gospodinjstva 
in njihovi mesečni prejemki na člana presegajo zajamčeno plačo, 
kot minimalni znesek, ki zagotavlja materialno varnost (mednje 
se ne štejejo dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine oz. se 
le-ti odštevajo od osnovnih prihodkov).

(3) Pristojni organ lahko tudi v drugih primerih (elementarne 
in druge nezgode) oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če 
ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost 
zavezanca in njegove družine.

14. člen
(1) O oprostitvi plačila nadomestila odloča pristojni organ na 

podlagi predloženih dokazil in vloge zavezanca. Pri odločanju o 
oprostitvi plačila nadomestila se upošteva celotno premoženjsko 
stanje zavezanca in članov njegovega gospodinjstva. 

(2) V primeru, da je v stanovanjski hiši več gospodinjstev- 
uporabnikov stanovanjske površine, se vsako gospodinjstvo 
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nega zemljišča, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 
7/2004 in vse kasnejše spremembe objavljene v številkah 9/04 
in 5/05.

23. člen
(1) Ta odlok prične veljati 8. dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku. 

Številka: 034/18-2012/144 Župan 
Datum: 4. december 2012 Branko Ledinek, s. r. 

V. ODMERA IN POBIRANJE NADOMESTILA

19. člen
(1) Odmero, pobiranje, izterjavo in nadziranje plačevanja 

nadomestila opravlja pristojni davčni urad v skladu z veljavno 
davčno zakonodajo.

(2) Davčni urad določi obveznost zavezancev za plačilo nado-
mestila na podlagi podatkov občinske uprave in z letno odločbo.

(3) Zavezanci za plačilo nadomestila plačujejo nadomestilo v 
skladu z določili Zakona o davčnem postopku.

(4) Pravne osebe poravnavajo svoje obveznosti po dvanajsti-
nah. Pravne osebe so dolžne plačevati obveznosti do 15. v mese-
cu za tekoči mesec.

(5) Zavezanci - fizične osebe, katerih letna obremenitev ne 
presega 200,00 EUR, plačujejo obveznosti v dveh obrokih,ostali 
zavezanci plačujejo obveznosti v največ štirih obrokih. 

(6) Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se ob-
računavajo zamudne obresti, skladno z veljavno davčno zakono-
dajo.

VI. EVIDENCE

20. člen
(1) Zavezanci so dolžni sporočiti pristojnemu davčnemu 

uradu oz. občinski upravi vse potrebne podatke za odmero na-
domestila in vse spremembe za odmero nadomestila v 15. dneh 
po zahtevi teh organov oz. po nastanku spremembe. Če občinski 
organ oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2 
poslovne površine, pa zavezanec podatkov ne sporoči, lahko od-
meri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja za-
vezanec.

(2) Zavezancu za plačilo, ki podatkov pristojnim organom ne 
sporoči, lahko ta organ odmeri nadomestilo od 200 m2 stanovanj-
ske površine, 100 m2 površine za počitniško dejavnost in 500 m2 
za poslovne dejavnosti.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen
(1) Z denarno kaznijo do 1.000,00 EUR se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost,če:
- ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni za 

odmero nadomestila po 18. členu 
- ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka po 18. 

členu
(2) Z globo do 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 

osebe in posameznik, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.
(4) O vseh prekrških iz tega člena odloča strokovna služba ob-

činske uprave, ki lahko s sklepom določi, da se v primeru prijave 
neresničnih podatkov zavezanca uporabijo za izračun nadomesti-
la uradni podatki iz evidenc DURS-a in GURS-a, kot to navaja 
20. člen tega odloka. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju ob-

čine Rače–Fram veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavb-

426

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št.11/11-UPB4) in 15. člena Statuta Občine 
Rače–Fram (MUV, št. 27/11) je Občinski svet Občine Rače–Fram 
na 18. redni seji dne, 28. novembra 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Rače–Fram 

za leto 2012 

1. člen
V 2. členu Odloku o proračunu Občine Rače–Fram za leto 

2012 (MUV, št. 6/2012) se spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa za 

leto 2012 v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5,621.954,67
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5,315.887
 70  DAVČNI PRIHODKI 4,507.887
  700  Davki na dohodke in dobiček 3,761.584
  703  Davki na premoženje 667.476
  704  Domači davki na blago in storitve 78.827
  706  Drugi davki 0
 71  NEDAVČNI PRIHODKI 808.000
  710  Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 126.400
  711 Takse in pristojbine 3.500
  712  Denarne kazni 6.100
  713  Prihodki od prodaje blaga in 

storitev 436.000
  714  Drugi nedavčni prihodki- občina 236.000
 72  KAPITALSKI PRIHODKI 6.126
  720  Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0
  721  Prihodki od prodaje zalog 0
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  440  Dana posojila /
  441  Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb 541
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije /
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) /

C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500) 0
 50  ZADOLŽEVANJE 0
  500  Domače zadolževanje 0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) /
 55  ODPLAČILA DOLGA /
  550  Odplačila domačega dolga /
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -540.444,85
X.  NETO ZADOLŽEVANJE 
 (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.) 0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
na DAN 31. 12. 2011 v EUR 540.444,85
9009 Splošni sklad za drugo

Viri sredstev za financiranje planiranih odhodkov so planirani 
prihodki v letu 2012 in v leto 2012 prenesena finančna sredstva iz 
proračuna občine za leto 2011.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvoj-
nih programov so sestavni del tega odloka.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/18-2012/143 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 28. november 2012 Branko Ledinek, s. r. 

  722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 6.126

  723  Prihodki od prodaje kapitalskih 
deležev v javnih podjetjih 0

 73  PREJETE DONACIJE 0
  730  Prejete donacije iz domačih virov 0
  731  Prejete donacije iz tujine 0
 74  TRANSFERNI PRIHODKI 299.941,67
  740  Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 299.941,67
  741  Prej. sred. iz državn. prorač. iz 

sredstev proračuna EU 0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+ KS) 6,161.858,52
 40  TEKOČI ODHODKI 1,995.386
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 425.766
  401  Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost 68.183
  402  Izdatki za blago in storitve 1,418.190
  403  Plačila domačih obresti 0
  409  Rezerve 83.247
 41  TEKOČI TRANSFERI 2,163.543,87
  410  Subvencije 167.667
  411  Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 1,201.970
  412  Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 287.696,87
  413  Drugi domači transferi 506.210
  414  Tekoči transferi v tujino 0
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 1,879.067,65
  420  Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 1,879.067,65
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 123.861
  431  Investicijski transferi neprofit.

organizacijam 19.861
  432  Investic.transferi- prorač.

uporabnikom (JZ) 104.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
 (PORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -539.903,85
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) 541
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 541
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Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 18/84, s spremembami in dopolnitvami) v 
zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 44/97, s spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Ob-
čine Rače–Fram (MUV, št. 27/11) in 20. člena Odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rače–Fram (MUV 
št. 7/04, 9/04, 5/05) je občinski svet občine Rače–Fram na 18. 
redni seji, dne 28. novembra 2012 sprejel

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

stavbnega zemljišča v Občini Rače–Fram
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Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007 – UPB5, z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi 15. člena Statuta 
Občine Rače–Fram (MUV, št. 12/07), je Občinski svet Občine 
Rače–Fram na svoji 18. redni seji, z dne 28. novembra 2012, 
sprejel naslednji

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Rače–Fram se določi v višini 0,000328 EUR.

2.
Vrednost točke velja od 01.01. 2013 dalje.

3.
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 034/18-2012/145 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 4. december 2012 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007 – UPB5, z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi 15. člena Statuta 
Občine Rače–Fram (MUV, št. 12/07), je Občinski svet Občine 
Rače–Fram na svoji 18. redni seji, z dne 28. novembra 2012, 
sprejel naslednji

S K L E P
o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti 

v svet OŠ Rače

I.
Občinski svet Občine Rače–Fram v svet OŠ Rače imenuje 

naslednje predstavnike lokalne skupnosti:
1.  Romana Šalamun
2.  Branko Leva
3.  Andreja Skodič.

II.
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 034/18-151/2012 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 28. november 2012 Branko Ledinek, s. r.

S K L E P
o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti 

v svet OŠ Fram

I.
Občinski svet Občine Rače–Fram v svet OŠ Fram imenuje 

naslednje predstavnike lokalne skupnosti:
1.  Simona Ogorevc
2.  dr. Vlasta Stavbar
3.  Sonja Kajba Greif.

II.
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 034/18-150/2012 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 28. november 2012 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 2 odstavka 21. člena Od-
loka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Rače–Fram 
(MUV, št. 4/12) ter 15. člena Statuta Občine Rače–Fram (MUV, 
št. 27/11) je Občinski svet Občine Rače–Fram na svoji 18. redni 
seji, dne 28. novembra 2012 sprejel 

S K L E P
o sprejemu določitve nove cene čiščenja in odvajanja 

komunalne odpadne vode

1. člen
Občinski svet Občine Rače–Fram sprejema novo ceno čišče-

nja in odvajanja komunalne odpadne vode-iz 0,4381 EUR/m3 na 
0,6134 EUR/m3. Mesečna tarifa omrežnine za dimenzijo priključ-
ka znaša: 

VODOMER 
(DN)

FAKTOR 
OMREŽNINE

OMREŽNINA NA VODOMER
(EUR/ mesec)

DN13 1 3,71
DN20 1,67 6,20
DN25 2,5 9,28
DN32 4 14,85
DN40 6,67 24,76
DN50 10 37,13
DN80 33,33 123,75
DN100 50 185,67
DN150 100 371,28

*Vse cene so brez DDV.

2. člen 
Predmetne cene vstopijo v veljavo z dnem objave v Medob-

činskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začnejo z dnem pre-
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razvoja turističnih destinacij še posebej izpostavlja spodbujanje 
investicijskih projektov v turistično infrastrukturo, ki bodo imeli 
pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma in sicer zlasti in na 
področjih turistične ponudbe, kjer je opaziti očitno pomanjkanje 
tovrstne infrastrukture.

Javni interes se še posebej izkazuje za zagotovitev povezave 
z žičniško infrastrukturo do oddaljenega predela, kar vrh Ribni-
škega Pohorja nedvomno je, in je bistveno za razvoj turizma ne 
teh oddaljenih predelih. Projekt je še posebej osredotočen na dvig 
konkurenčnosti in kakovosti turizma ter spodbujanju turistične 
destinacije Pohorje-turistični center Ribniško Pohorje – Kope.

Na osnovi navedenega javni partner, skladno z prvim odstav-
kom tega člena ugotavlja, da je izgradnja žičniške infrastrukture 
v skladu s predvidenimi dejavnostmi za dosego ciljev OP RR, ki 
določajo, da morajo biti investicije namenjene izgradnji, obnovi 
in modernizaciji turistične infrastrukture, za katero je moč ugo-
toviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki 
destinaciji - Ribnici na Pohorju, kot sestavnem delu Pohorja.

Najučinkovitejši, najgospodarnejši in najhitrejši način za za-
dovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partner-
stva (v nadaljevanju JZP).

3 člen
(oblika izvedbe JZP)

JZP se izvede v skladu z pozitivno zakonodajo v obliki po-
godbenega partnerstva in sicer kot koncesijsko razmerje (BOT 
model) . Najučinkovitejši, najgospodarnejši in najhitrejši način 
za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva.

4. člen
(predmet JZP)

Predmet JZP je izgradnja žičniške infrastrukture in upravlja-
nje in vzdrževanje s predmetom gradnje 30 let. Faza gradnje je 
jasno ločena od faze upravljanja z dvema ločenima pogodbama. 
Na podlagi pogodbe o gradnji bo zasebni partner zadolžen za pro-
jektiranje in gradnjo, na podlagi druge pogodbe pa bo zasebni 
partner zadolžen za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture – 
predmeta JZP.

5. člen
(organizacijska zasnova)

JZP se izvaja v sodelovanju javnega in zasebnega partnerja 
pri projektiranju in izvajanju projekta. Z JZP se zagotavljajo na-
slednji pozitivni učinki: znižanje proračunskih izdatkov, zagoto-
vitev kapitala zasebnega partnerja, večja izbira javnih storitev, 
znižanje cene za uporabnike storitev, boljša kakovost storitev.

6. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)

Projekt se bo izvajal na področju turistične destinacije Pohor-
je-turistični center Ribniško Pohorje –Kope.

Projekt se izvaja na območju Občine Ribnica na Pohorju v 
skladu s smernicami javnega partnerja in izdelanim dokumentom 
identifikacije idejnega projekta, potrjenega na občinskem svetu 
javnega partnerja.

Projekt se bo izvajal fazno, skladno z opredelitvijo v investi-
cijski dokumentaciji.

nehanja veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih 
storitev (Uradni list RS, št. 66/12)

Številka: 034/18-2012/152 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 28. november 2012 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno – zasebnem par-
tnerstvu (Uradni list RS štev. 127/2006) in Statuta Občine Ribni-
ca na Pohorju (MUV, št. 35/07) je občinski svet Občine Ribnica 
na Pohorju na svoji 18. redni seji dne, 29. novembra 2012 sprejel

O D L O K
O ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo 

ter določitev osnovnih pogojev za izvedbo projekta 
»Izgradnja žičniške infrastrukture med Ribnico na Pohorju 

in Ribniško kočo«

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za 
sklenitev javno–zasebnega partnerstva in predstavlja pravno pod-
lago za izpeljavo projekta »Izgradnja žičniške infrastrukture med 
Ribnico na Pohorju in Ribniško kočo« (v nadaljevanju izgradnja 
žičniške infrastrukture) na podlagi javno-zasebnega partnerstva.

Odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in 
zasebnega partnerja in obliko izvedbe javno-zasebnega partner-
stva (v nadaljevanju JZP).

Javni partner je Občina Ribnica na Pohorju (v nadaljevanju 
javni partner). Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki bo 
izbrana v postopku javnega razpisa za izbiro javno-zasebnega 
partnerja (v nadaljevanju zasebni partner).

2. člen
(javni interes)

Javni partner skladno z določili enajste alineje 21. člena Za-
kona o lokalni samoupravi v povezavi z Operativnim programom 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 
(v nadaljevanju OP RR) s tem aktom sprejema odločitev, da ob-
staja javni interes za izvedbo projekta izgradnje žičniške infra-
strukture med Ribnico na Pohorju in Ribniško kočo.

Javni interes je izkazan na podlagi ključne usmeritve v iz-
vajanju OP RR, katere namen je doseči cilj – inovativna, dina-
mična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnem, 
na znanju temelječem gospodarstvu. V okviru druge razvojne 
prioritete bo Slovenija v obdobju 2007-2013 sledila cilju »Ohra-
njanja in povezave naravnih in kulturnih potencialov za razvoj 
turizma in rekreacije«. Na področju dviga konkurenčnosti turi-
stičnega gospodarstva OP RR v prednostnih usmeritvah za dvig 
konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma in spodbujanja 
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- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavanje in-
vesticijske dokumentacije na področju javnih financ,

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov jav-
no-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru jav-
no-zasebnega partnerstva, 

- Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno 
partnerstvo.

12. člen
(končna določba)

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

 Župan 
Številka: 411-1/2012 Občine Ribnica na Pohorju
Datum: 29. november 2012 Srečko Geč, s. r.

7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)

Zasebni partner mora zagotoviti:
- predinvesticijsko dokumentacijo, investicijski program,
- stroške projektiranja,
- stroške tehnične in administrativne podpore v času priprave in 

izvedbe projekta,
- pridobitev gradbenega dovoljenja, vključno s služnostnimi 

pogodbami,
- pridobitev koncesije za opravljanje žičniške dejavnosti,
- izvedbo gradnje žičniške infrastrukture,
- zunanjo ureditev objektov,
- tehnično dokumentacija za obratovanje objekta in zagon pro-

jekta,
- nakup opreme,
- informiranje in obveščanje javnosti.

Za potrebe realizacije projekta bo zasebni partner najkasneje 
do pridobitve uporabnega dovoljenja prenesel lastništvo na pred-
metu gradnje na javnega partnerja skladno z vloženimi sredstvi.

8. člen
(obveznosti javnega partnerja)

Javni partner bo pridobil sredstva EU na podlagi OP RR v 
sodelovanju Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
do 85 % vrednosti projekta.

Javni partner zagotovi:
- Dokument identifikacije idejnega projekta,
- pripravo javnega razpisa JZP,
- nadzor nad izvajanjem gradnje (135. člen ZJZP).

9. člen
(posebnosti pri obliki javno-zasebnega partnerstva)

Riziko gradnje porazdeli sorazmerno z vloženimi sredstvi. 
Večino poslovnega tveganja za izvajanje JZP prevzema partner, 
zato se JZP, skladno s 27. členom ZJZP izvede, ne glede na po-
imenovanje, kot javno-naročniško.

10. člen
(pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebne-
ga partnerja, izbiro izvajalca JZP, podpis pogodbe o gradnji in po-
godbe o upravljanju in vzdrževanju ter ostala dejanja v postopku 
sklenitve in izvajanja JZP se pooblasti župana.

Župan je dolžan o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in iz-
vajanjem JZP poročati občinskemu svetu Občine Ribnica na Po-
horju.

11. člen
(ostale določbe)

Pri izvedbi postopka sklepanja javno-zasebnega partnerstva 
se uporabljajo določila Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, 
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) ter ostalih zakonskih in pod-
zakonskih aktih, ki urejajo to področje in sicer:
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu 

javno zasebnega partnerstva,
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Na podlagi določil 16. člena statuta občine Ribnica na Pohor-
ju (MUV, št. 35/07) in 49. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12 ) je Občinski svet 
občine Ribnica na Pohorju na 18. redni seji, dne, 29. novembra 
2012 sprejel 

O D L O K 
o porabi proračunske rezerve 

1. člen 
Za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2012 se iz prora-

čunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 11.000,00 EUR. 

2. člen 
Sredstva navedena v prvem členu tega odloka se porabijo za 

naslednje namene: 
• za sanacijo javnih poti in lokalnih cest po neurju: LC Švičeva 

ravna – Bolfenk, LC Slivnica – Pur, LC Pogačnikova vila, JP 
Robnikov jarek , JP Josipdol 17-48A se iz proračunske po-
stavke nameni 9.731,27 EUR, 

• za sanacijo nekategorizirane ceste do črpališča 1 se iz prora-
čunske postavke nameni 356,45 EUR,

• za sanacijo gozdnih cest po neurju: GC Mori frata – Pesnik, 
GC Plaznikov most – Kmanolom – Samec, GC Josipdol – 
Koper se iz proračunske postavke nameni 912,28 EUR. 

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

skem uradnem vestniku. 

 Župan 
Številka: 410-/2012-01 Občine Ribnica na Pohorju
Datum: 29. november 2012 Srečko Geč, s. r.
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  721  Prihodki od prodaje 
zalog

  722  Prihodki od 
prodaje zemljišč 
in neopredmetenih 
dolgoročnih 5.274,24 5.274,24

 73  PREJETE DONACIJE 0,00 0,00
  730  Prejete donacije iz 

domačih virov 0,00 0,00
  731  Prejete donacije iz 

tujine 0,00 0,00
 74  TRANSFERNI 

PRIHODKI 180.348,16 180.348,16
  740  Transferni 

prihodki iz drugih 
javnofinančnih 
institucij 134.381,97 134.381,97

  741  Prejeta sredstva 
iz državnega 
proračuna iz 
sredstev proračuna 
EU 45.966,19 45.966,19

 78  PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 0,00 

  787  Prejeta sredstva od 
drugih evropskih 
institucij 0,00 0,00

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

 
1.453.133,12 1.452.442,33 

 40  TEKOČI ODHODKI 515.907,65 516.494,97 
  400  Plače in drugi 

izdatki zaposlenim 86.860,00 86.860,00
  401  Prispevki 

delodajalcev za 
socialno varnost 14.542,00 14.542,00 

  402  Izdatki za blago in 
storitve 388.448,00 389.048,03 

  403  Plačila domačih 
obresti 18.000,00 18.000,00 

  409  Rezerve 8.057,65 8.044,94 
 41  TEKOČI TRANSFERI 579.188,30 572.486,88 
  410  Subvencije 30.410,28 31.791,86 
  411  Transferi 

posameznikom in 
gospodinjstvom 149.419,98 141.219,98 

  412  Transferi 
neprofitnim 
organizacijam in 
ustanovam 64.756,55 65.473,55 

  413  Drugi tekoči 
domači transferi 334.601,49 334.001,49

  414  Tekoči transferi v 
tujino 0,00 0,00
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011 – UPB4) in 107. člena Statuta Občine Ribnica 
na Pohorju (MUV, št. 35/2007) je Občinski svet Občine Ribnica 
na Pohorju na svoji 18. redni seji, dne, 29. novembra 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu

občine Ribnica na Pohorju za leto 2012

1. člen
V odloku o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2012 

(MUV, št. 3/12, 16/12 in 21/12) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določa v 

naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

Rebalans 
proračuna 
2012(2) 
v EUR

Rebalans 
proračuna 
2012(3) 
v EUR

A.  BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

I.  SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 1.340.842,13 1.340.151,34

 TEKOČI PRIHODKI 
(70+71) 1.155.219,73 1.154.528,94

 70  DAVČNI PRIHODKI 1.018.454,00 1.019.354,00
  700  Davki na dohodek 

in dobiček 910.954,00 910.954,00
  703  Davki na 

premoženje  80.000,00 82.000,00
  704  Domači davki na 

blago in storitve 27.500,00 26.400,00
  706  Drugi davki 0,00 0,00
 71  NEDAVČNI 

PRIHODKI 136.765,73 135.174,94
  710  Udeležba na 

dobičku in dohodki 
od premoženja 75.109,81 74.309,00

  711  Takse in pristojbine 0,00 0,00
  712  Denarne kazni 292,10 292,10
  713  Prihodki od prodaje 

blaga in storitev  0,00  0,00
  714  Drugi nedavčni 

prihodki 61.363,82 60.573,84
 72  KAPITALSKI 

PRIHODKI 5.274,24 5.274,24 
  720  Prihodki od prodaje 

zgradb in prostorov
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VII.  ZADOLŽEVANJE (500) 0,00 0,00 
 50  ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00
  500  Domače 

zadolževanje 0,00 0,00 
VIII.  ODPLAČILA DOLGA 

(550) 47.629,65 47.629,65
 55  ODPLAČILA 
  DOLGA 47.629,65 47.629,65
  550  Odplačila 

domačega dolga 47.629,65 47.629,65
IX.  SPREMEMEBA STANJA 

SREDSTEV NA RAČUNU 
(I. + IV. + VII. -II. - V. - VIII.) -159.920,64 -159.920,64

X.  NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) - 47.629,65 - 47.629,65

XI.  NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 112.290,99 112.290,99

STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 159.920,64 159.920,64

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. 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 obja-
vita na spletni strani Občine Ribnica na Pohorju.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

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

skem uradnem vestniku.

 Župan 
Številka: 410-0001/2011-01 Občine Ribnica na Pohorju
Datum: 29. november 2012 Srečko Geč, s. r.

 42  INVESTICIJSKI 
ODHODKI 357.094,67 362.517,98

  420  Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 357.094,67 362.517,98 

 43  INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 942,50 942,50 

  430  Investicijski 
transferi 942,50 942,50 

III.  PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) -112.290,99 -112.290,99

B.  RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

IV.  PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00

 75  PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL 0,00 0,00

  750  Prejeta vračila 
danih posojil 0,00 0,00

  751  Prodaja kapitalskih 
deležev 0,00 0,00

  752  Kupnine iz naslova 
privatizacije 0,00 0,00

V.  DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00 0,00

 44  DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00 0,00

  440  Dana posojila 0,00 0,00
  441  Povečanje 

kapitalskih deležev 
in naložb 0,00 0,00

   4413  Skupna 
vlaganja 0,00 0,00

  442  Poraba sredstev 
kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00 0,00

  443  Povečanje 
namenskega 
premoženja v 
javnih skladih 
in drugih osebah 
javnega prava, ki 
imajo premoženje v 
svoji lasti 0,00 0,00

VI.  PREJETA MINUS 
DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE 
KAPITALSKI DELEŽEV 
(IV.-V.)  0,00  0,00

434

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11-UPB4) in 108. člena Statuta Občine Ribnica na Po-
horju (MUV, št. 35/07) je Župan Občine Ribnica na Pohorju dne 
5. decembra 2012 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju občine Ribnica na Pohorju 

v obdobju januar–marec 2013
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  731  Prejete donacije iz domačih virov 0,00
  731  Prejete donacije iz tujine  0,00
 74  TRANSFERNI PRIHODKI  10.160,00
  740  Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij  9.561,00 
  741  Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev EU  599,00 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 210.568,48
 40  TEKOČI ODHODKI 96.338,56
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim  21.040,42
  401  Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 3.586,30
  402  Izdatki za blago in storitve  63.249,64
  403  Plačila domačih obresti 7.556,11
  409  Rezerve  906,09
 41  TEKOČI TRANSFERI  85.256,19
  410  Subvencije  0,00
  411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom  31.219,90
  412  Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam  13.032,30
  413  Drugi tekoči domači transferi  41.003,99
  414  Tekoči transferi v tujino  0,00
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI  28.973,73
  420  Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev  28.973,73
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI  0,00
  430  Investicijski transferi 0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 92.289,97
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
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Ob-
čine Ribnica na Pohorju (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4) in Odlokom o proraču-
nu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2012 (MUV, št. 3/12, 16/12 
in 21/2012); v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 

januar marec 
2013

A. BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV 
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 302.858,45
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 292.698,45
 70  DAVČNI PRIHODKI 262.838,78
  700  Davki na dohodek in dobiček 225.394,00
  703  Davki na premoženje 31.367,19
  704  Domači davki na blago in storitve 8.042,65
  706  Drugi davki -1.965,06
 71  NEDAVČNI PRIHODKI  29.859,67
  710  Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja  13.783,57 
  711  Takse in pristojbine  170,89
  712  Globe in druge denarne kazni 292,10
  713  Prihodki od blaga in storitev 65,00
  714  Drugi nedavčni prihodki 15.548,11
 72  KAPITALSKI PRIHODKI 0,00
  720  Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0,00
  721  Prihodki od prodaje zalog  0,00
  722  Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 0,00

 73  PREJETE DONACIJE 0,00
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do 
višine 18.433,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga 
v tekočem proračunskem letu.

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

 Župan 
Številka: 410-54/2012-01 Občine Ribnica na Pohorju
Datum: 5. december 2012 Srečko Geč, s. r.

  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  ZADOLŽEVANJE
  500  Domače zadolževanje 
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) 18.433,00
 55  ODPLAČILA DOLGA  18.433,00
  550  Odplačila domačega dolga  18.433,00
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  73.856,97
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -18.433,00
XI.  NETO FINANCIRANJE 
 (VI.+VII.-IX=-III.)  -92.289,97
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12.2011 PRETEKLEGA LETA 179.745,12

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdat-
ki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako 
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če 
niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni 
proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se 
objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega 
financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financira-
nja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finanč-
nega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega 
načrta, določenega v posebnem delu proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik od-
pre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 
- Odl. US, 40/2012 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 
- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 
110/2011 - ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV 
št. 6/12) je Občinski svet Občine Starše na 14. redni seji dne 21. 
novembra 2011 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012

1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske 

rezerve Občine Starše za leto 2012.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 30.000 evrov se name-

nijo za financiranje odprave posledic naravne nesreče – poplave.

3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specifi-

cirana v okviru zaključnega računa Občine Starše za leto 2012.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi 

v Medobčinskem uradnem vestniku .

Številka: 41000-3/2012 Župan Občine Starše
Datum: 12. november 2012 Bojan Kirbiš, s. r.
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  720  Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0

  721  Prihodki od prodaje zalog  0
  722  Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolg. sredstev  7.400
 73  PREJETE DONACIJE  0
  730  Prejete donacije iz domačih virov  0 
  731  Prejete donacije iz tujine  0
 74  TRANSFERNI PRIHODKI  623.962
  740  Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij  85.054
  741  Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU  538.908
 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE  0
  787  Prejeta sredstva od drugih 

evropskih institucij  0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  6.354.370
 40  TEKOČI ODHODKI  1.323.150
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim  403.170
  401  Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost  64.750
  402  Izdatki za blago in storitve  805.120
  403  Plačila domačih obresti  110
  409  Rezerve 50.000
 41  TEKOČI TRANSFERI  1.716.750
  410  Subvencije  259.200
  411  Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom  727.800
  412  Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam  183.580
  413  Drugi tekoči domači transferi  546.170
  414  Tekoči transferi v tujino  0
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI  3.233.470
  420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.233.470
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI  81.000
  431  Investicijski transferi prav. in fiz. 

osebam, ki niso pror. uporabniki  38.000
  432  Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom  43.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  -1.934.148
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0

 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0
  750  Prejeta vračila danih posojil
  751  Prodaja kapitalskih deležev
  752  Kupnine iz naslova privatizacije
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 
- Odl. US, 40/2012 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 
- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 
110/2011 - ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV 
št. 6/12) je Občinski svet Občine Starše na 14. redni seji dne 21. 
novembra 2012 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Starše za leto 2012 določajo pro-

račun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem 
besedilu: rebalans).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov .
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 

naslednjih zneskih:
V EUR 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 

za leto 
2012

A.  BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.420.222
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.788.860
 70  DAVČNI PRIHODKI 3.090.670
  700  Davki na dohodek in dobiček 2.384.670
  703  Davki na premoženje  606.300
  704  Domači davki na blago in storitve  99.700
 71  NEDAVČNI PRIHODKI  698.190
  710  Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja  569.600
  711  Takse in pristojbine  2.000
  712  Globe in druge denarne kazni  8.400
  713  Prihodki od prodaje blaga in 

storitev  30.000
  714  Drugi nedavčni prihodki  88.190
 72  KAPITALSKI PRIHODKI  7.400



STRAN 890 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 25 – 13. 12. 2012

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom

2. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvaja-
nje programov investicijskega značaja

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda

4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov

5. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso pora-

bljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 

proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna 

med proračunskimi postavkami, med področji v okviru celotnega 
proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
poroča občinskemu svetu najkasneje v mesecu septembru ter o 
zaključnem računu in njegovi realizaciji v naslednjem letu.

6. člen
V letu 2012 se oblikuje splošna proračunska rezervacija v vi-

šini 50.000,00 EUR.

7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 3.000 EUR.

8 .člen
Občina se v letu 2012 ne bo zadolževala niti dajala poroštev 

za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih skladov, kate-
rih ustanoviteljica je občina.

4.. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Starše v letu 2013, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja.

10. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 41000-3/2012 Župan Občine Starše
Datum: 21. november 2012 Bojan Kirbiš, s. r.

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0

  440  Dana posojila
  441  Povečanje kapitalskih deležev in 

finančnih naložb
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije
  443  Povečanje namenskega premoženja 

v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)  0

C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)  0
 50  ZADOLŽEVANJE  0
  500  Domače zadolževanje  0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)  2.890
 55  ODPLAČILA DOLGA  2.890
  550  Odplačila domačega dolga  2.890
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -1.937.038
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  - 2.890
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  1.934.148
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo + 2.139.692

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. 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.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 

v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji pri-
hodki :
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2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja pomoč iz prej-

šnjega člena, se zagotovi do višine oblikovane proračunske rezer-
ve v letu 2012, ki znaša 42.000 EUR.

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

skem uradnem vestniku.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o porabi 

proračunske rezerve v letu 2012 (MUV, 10/12).

Številka: 032-0015/2012-1 Župan Občine Vuzenica
Datum: 29. november 2012 Franc Golob, s. r.
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Na podlagi 16. in 18. člena Odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v občini Šentilj (MUV, št. 29/95, 2/96, 
31/97, 16/98, 34/99 in 13/2001, 30/2003, 19/2004), župan občine 
Šentilj sprejme

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

za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj 
za leto 2013

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju občine Šentilj za leto 2013 znaša 
=0,000444 EUR 

2. člen
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 

01.01.2013 dalje.

3. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o povi-

šanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Šentilj za leto 2012, ki je bil objavljen v 
Medobčinskem uradnem vestniku, št. 27/2011.

4. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati s 01. januarjem 2013.

Številka: 422/55-2012-405 Župan občine Šentilj
Datum: 10. december 2012 Edvard Čagran, s. r.
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Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah – UPB 4 (Ura-
dni list RS, št. 11/2011) in 6. člena statuta Občine Vuzenica - 
UPB (MUV, št. 31/10) je Občinski svet občine Vuzenica na 19. 
seje dne 29. novembra 2012 sprejel 

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2012

1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov pre-

vozov pitne vode za dopolnjevanje količin vode v okviru javnega 
vodovodnega omrežja v Vuzenici in sredstva za odpravo posledic 
naravne nesreče – poplave, ki je bila 5.11.2012.
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Na podlagi 29.člena zakona o lokalni samoupravi – ZLS -
UPB2 (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 76/08,79/09 in 51/10),  
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- 
UPB4.) in 15.člena statuta Občine Vuzenica (MUV št. 31/10 - 
UPB) je Občinski svet Občine Vuzenica na predlog župana na 19. 
seji, dne 29. novembra 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vuzenica 

za leto 2012

1.člen
V odloku o proračunu Občine Vuzenica za leto 2012 (MUV 

št. 28/11) se v 2. členu spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:
v EUR 

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
za l. 2012

Rebalans 
prorač. I. 

za l. 2012 
A. BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV 
I.  SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 4.300.805 2.811.054
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.332.155 2.320.876
 70  DAVČNI PRIHODKI 1.939.691 1.908.112
  700  Davki na dohodek in 

dobiček 1.666.257 1.660.562
  703  Davki na premoženje 181.384  174.250
  704  Domači davki na blago 

in storitve 92.050 73.300
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  420  Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 2.561.104 670.468

 43  INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 134.172 154.412

  431  Investicijski transferi 
ne proračunskim. 
porabnikom 82.620 94.314

  432  Investicijski trans. 
prorač. porabnikom 51.552 60.098

III.  PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) -413.737 -63.346

 III/1.  PRIMARNI (PRESEŽEK) 
PRIMANJKLJAJ  
(I.-7102)-(II.-403-404) -407.462 -60.026

 III/2.  TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 312.889 271.356

B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0 916

 75  PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL 0 916

  750  Prejeta vračila danih 
posojil 0 916

  751  Prodaja kapitalskih 
deležev 0 0

  752  Kupnine iz naslova 
privatizacije 0 0

V.  DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 3.200 3.200

 44  DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 3.200 3.200

  440  Dana posojila 2.000 2.000
  441  Povečanje kapitalskih 

deležev in naložb 1.200 1.200
  442  Poraba sredstev kupnin 

iz naslova privatizacije 0 0
VI.  PREJETA MINUS DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) -3.200 -2.284

C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501) 413.000 0
 50  ZADOLŽEVANJE 413.000 0
  500  Domače zadolževanje 413.000 0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550+551) 72.370 72.370
 55  ODPLAČILA DOLGA 72.370 72.370
  550  Odplačila domačega 

dolga 72.370 72.370

  706  Drugi davki 0 0
 71  NEDAVČNI PRIHODKI 392.464 412.764
  710  Udeležba na dobičku in 

dohodki od premoženja 336.099 355.210
  711  Takse in pristojbine 1.335 1.400
  712  Denarne kazni 1.230 1.330
  713  Prihodki od prodaje 

blaga in storitev 1.100 1.000
  714  Drugi nedavčni 
   prihodki 52.700 53.824
 72  KAPITALSKI PRIHODKI 30.570 75.390
  720  Prihodki od prodaje 

osnovnih sredstev 570 45.390
  721  Prihodki od prodaje 

zalog 0 -
  722  Prihodki od 

prodaje zemljišč 
in nematerialnega 
premoženja 30.000 30.000

 73  PREJETE DONACIJE 0 5.000
  730  Prejete donacije iz 

domačih virov 0 5.000
  731  Prejete donacije 
   iz tujine 0 0
 74  TRANSFERNI PRIHODKI 1.938.080 409.788
  740  Transferni prihodki iz 

drugih javnofinančnih 
institucij 527.168 347.543

  741  Prej. sred. iz drž. 
proračuna- EU 
Kohezijski sklad 1.410.912 62.245

II.  SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 4.714.542 2.874.400

 40  TEKOČI ODHODKI 383.018 432.060
  400  Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 169.854 156.012
  401  Prispevki delodajalcev 

za socialno varnost 27.059 25.741
  402  Izdatki za blago in 

storitve 149.946 145.172
  403  Plačila domačih obresti 6.625 3.470
  409  Rezerve 29.534 101.665
 41  TEKOČI TRANSFERI 1.636.248 1.617.460
  410  Subvencije 43.627 15.817
  411  Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 593.338 291.268
  412  Transferi neprofitnim 

organizacijam in 
ustanovam 122.416 123.516

  413  Drugi tekoči domači 
transferi 876.867 1.186.859

  414  Tekoči transferi v tujino 0 0
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 2.561.104 670.468
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Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
l. RS št. 33/2007), 15. in 104. člena Statuta Občine Vuzenica 
(MUV, št. 31/2010– UPB) in 65. člena Poslovnika občinskega 
sveta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/10 – UPB, 5/12), je Občin-
ski svet na svoji 19. seji, dne 29. novembra 2012 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 

za naselje Vuzenica (MUV, št. 17/99, 5/12)

IX. (POVEČANJE) ZMANJŠANJE 
STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -76.307 -138.000

X.  NETO ZADOLŽEVANJE 
 (VII.-VIII.) -340.630 -72.370
XI.  NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII-VIII-X.) 413.737 63.346
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRET. LETA 76.307 138.000
9009 Splošni sklad za drugo 0 0

Splošni del občinskega proračuna (prihodki in odhodki) je 
sestavljen po ekonomski klasifikaciji. Posebni del je sestavljen 
po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov 
na ravni kontov. Splošni in posebni del občinskega proračuna ter 
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

3. člen
Spremeni se 1. točka 8. člena, ki se na novo glasi:
»1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračun-

ska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini do 1,5 % realiziranih 
prihodkov oziroma najmanj do višine EUR 42.000.«

4. člen
K 10. členu se dodata novi 5. in 6. odstavek, ki se glasita:
»Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% 

izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomer-
nega pritekanja prejemkov se izvrševanje proračuna ne more 
uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 
31.12.2012, o zadolžitvi pa odloča župan.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna evropske 
unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev 
in največ za obdobje do prejema teh sredstev, o zadolžitvi odloča 
župan.« 

5. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 032-0015/2012-3 Župan Občine Vuzenica
Datum: 29. november 2012 Franc Golob, s. r.

1. člen
V 6. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje 

Vuzenica (MUV, št. 17/99, 5/12) se doda točka 6, ki se glasi:
6. izgradnja komunalne infrastrukture.

2. člen
Sprememba Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za na-

selje Vuzenica začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Številka: 032-0015/2012-4 Župan Občine Vuzenica
Datum: 29. november 2012 Franc Golob, s. r.
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Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) in pridobljenega strokov-
nega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje in 7. člena Statuta 
občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 7/2011, 19/2011) je Občinski 
svet občine Hoče–Slivnica na svoji 12. redni seji, dne 28. junija 
2012 sprejel

S K L E P
o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene 

storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave 
do 50 PE v Občini Hoče–Slivnica

1.
S tem sklepom se določi čiščenje in odvajanje za normalno 

uporabo vode, omrežnina ter cena storitve ocene obratovanja 
male komunalne čistilne naprave do 50 PE na območju občine 
Hoče–Slivnica.

2.
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih 
greznic z odvozom na komunalno ČN in odvajanja padavinske od-
padne vode z javnih površin, sestavljena cene storitve odvajanja: 
0,303375 [EUR/m3]

3.
Cena za storitve gospodarske javne službe čiščenja komunal-

nih in padavinskih odpadnih voda, sestavljena iz stroškov čišče-
nja: 

4.
Mesečna tarifa omrežnine za dimenzijo priključka znaša:

VODOMER FAKTOR 
OMREŽNINE

CENA GLEDE NA DN 
[EUR/mesec]

DN 13 1,00 1,1348
DN 20 1,67 1,8951
DN 25 2,50 2,8370
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podrobneje določeni urbanistični, oblikovalski, gradbeno tehnič-
ni, tehnološki in drugi pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih, 
delovnih in proizvodnih razmer ter pogoji za opremljanje s po-
trebnimi prometnimi, energetskimi, komunalnimi in drugimi in-
frastrukturnimi objekti in napravami. Prostorski izvedbeni načrt 
je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja ter za parcelacijo ze-
mljišč. V zazidalnem načrtu so prostorski pogoji določeni:
-  z zazidalno situacijo, ki določa pogoje za funkcionalne in 

oblikovalske rešitve območja;
-  z rešitvami prometnega, energetskega, vodovodnega in kana-

lizacijskega omrežja ter omrežja zvez.
Skladno s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju 

(Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12 in 57/12-ZUPUDPP-A; v nadaljevanju 
ZPNačrt) do uveljavitve občinskega prostorskega načrta ostanejo 
v veljavi prostorski akti občine, ki jih je ta sprejela na podlagi 
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in se lahko 
spreminjajo in dopolnjujejo po določbah tega zakona, ki urejajo 
občinski podrobni prostorski načrt. 

Pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je podalo 
Ključavničarstvo Kovis d.o.o. Mariborska cesta 44, Selnica ob 
Dravi (v nadaljevanju Ključavničarstvo Kovis d.o.o.), ki ima v 
delu območja veljavnega zazidalnega načrta za obrtno cono Sel-
nica ob Dravi obstoječ proizvodni in skladiščni objekt. Zaradi 
razvoja tehnologije obstoječe proizvodnje bi želeli zgraditi dva 
prizidka in legalizirati manjši prizidek. Ti objekti v veljavnem 
prostorskem aktu niso predvideni, zato je za realizacijo teh ure-
ditev potrebna sprememba in dopolnitev prostorskega akta za 
obravnavano območje.

3. člen
Območje in predmet sprememb in dopolnitev ZN

Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega zemljišča s 
parc. št.: 263/3, 263/9 in 263/10, vse k.o. Spodnja Selnica.

1.
Predmet sprememb in dopolnitev je prikaz dejanskega stanja 

pozidave in določitev pogojev za gradnjo načrtovanih prizidkov 
k obstoječemu objektu ter potrebnih spremljajočih ureditev. V 
spremembe in dopolnitve ZN se vključi tudi potrebne spremembe 
zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov ter zahtev no-
silcev urejanja prostora, lahko pa se vključi tudi druge spremem-
be in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi izdelave 
prostorskega akta.

4. člen
Vrsta postopka in način pridobitve strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve ZN nanašajo samo na posamične 

posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostor-
skih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato je na 
podlagi 61.a člena ZPNačrt smiselno izvesti skrajšani postopek 
sprememb in dopolnitev, ki v določa krajši rok za podajo smernic 
in mnenj nosilcev urejanja prostora (15 dni) ter čas trajanja javne 
razgrnitve (15 dni).

Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo 
zagotovil investitor Ključavničarstvo Kovis d.o.o., ki mora za-
gotoviti tudi morebitne potrebne uskladitve teh rešitev v zvezi z 
izdanimi smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja pro-
stora ter drugimi zahtevami.

VODOMER FAKTOR 
OMREŽNINE

CENA GLEDE NA DN 
[EUR/mesec]

DN 32 4,00 4,5392
DN 50 10,00 11,3480
DN 80 33,33 37,8229
DN 100 50,00 56,7400
DN 150 100,00 113,4800

5.
Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne na-

prave do 50 PE: Znaša 71,68 [EUR]

6.
Sklep začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti Uredbe 

o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 
14/2012).

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 03201-7/2012-007  Župan občine Hoče–Slivnica
Datum: 27. junij 2012  Jožef Merkuš, s. r.
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Na podlagi 18. in 57. v povezavi s 97. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09,80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 57/12-ZU-
PUDPP-A) in 7. člena Statuta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/07) je župan Občine Selnica ob Dravi dne 5. decembra 2012 
sprejel

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

načrta za obrtno cono Selnica ob Dravi

1. člen
Uvodne določbe

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev 
Zazidalnega načrta za obrtno cono Selnica ob Dravi, ki je bil 
sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu industrijsko obrtne cone 
Selnica ob Dravi (MUV, št. 16/80) ter Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Sel-
nica ob Dravi (MUV, št. 13/92, 18/00, 5/02 in 15/03), v nadalje-
vanju spremembe in dopolnitev ZN. 

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb

 in dopolnitev ZN
Zazidalni načrt je bil skladno s tedaj veljavno zakonodajo 

s področja urejanja prostora kot prostorski izvedbeni načrt na-
menjen urejanju območja obrtne cone v ureditvenem območju 
naselja Selnica ob Dravi. S prostorskim izvedbenim načrtom so 
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5. člen
Postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN

Aktivnost Nosilec Rok oz. trajanje aktivnosti
priprava sklepa o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev ZN 

občinska uprava, župan oktober 2012

objava sklepa v uradnem glasilu občinska uprava november2012
izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN načrtovalec 5 d dni po objavi sklepa
pridobitev smernic za načrtovanje načrtovalec (po pooblastilu) zakonski rok je 15 dni od prejema poziva
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO načrtovalec (po pooblastilu) zakonski rok
analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev ZN

načrtovalec 5 dni od prejema smernic za načrtovanje

pregled dopolnjenega osnutka občinska uprava 5 dni od prejema gradiva
obveščanje javnosti o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi z javnim naznanilom

občinska uprava objava najmanj 7 dni pred začetkom javne 
razgrnitve

javna razgrnitev in javna obravnava občinska uprava javna razgrnitev traja 15 dni, v tem času se 
izvede javna razprava 

priprava strokovnih stališč do pripomb in 
predlogov iz javne razgrnitve in javne razprave 

načrtovalec 3 dni po končani javni razgrnitvi

sprejem stališč do pripomb občinska uprava, župan 5 dni po uskladitvi stališč z investitorjem in 
načrtovalcem

izdelava predloga sprememb in dopolnitev ZN načrtovalec v 5 dneh po sprejemu stališč do pripomb
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
(uskladitev predloga akta)

načrtovalec (po pooblastilu) zakonski rok je 15 dni po prejemu poziva

priprava gradiva za sprejem na seji OS načrtovalec, občinska uprava 3 dni
sprejem sprememb in dopolnitev ZN občinski svet naslednja seja občin. sveta
objava v uradnem glasilu občinska uprava naslednja številka uradnega vestnika
izdelava končnih elaboratov načrtovalec 5 dni po objavi v uradnem glasilu
posredovanje elaboratov upravni enoti, inšpekciji občinska uprava 3 dni po prejemu končnih elaboratov

6. člen
Udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku sprememb 

in dopolnitev ZN
Pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev je Ključavni-

čarstvo Kovis d.o.o.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Selni-

ca ob Dravi, Občinska uprava, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob 
Dravi.

Načrtovalca sprememb in dopolnitev ZN je izbral investitor 
in je URBIS d.o.o. Jezdarska 3, 2000 Maribor.

Pripravljavec pridobi odločbo Ministrstva za kmetijstvo in oko-
lje, Direktorata za okolje, Sektorja za CPVO, Dunajska cesta 22, 
Ljubljana, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN 
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelo-
vali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN z izdajo smernic in 
mnenj, so:
− Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Vojkova 61, 1000 Ljubljana
− Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slo-

venije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek po-
rečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor

− SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električ-
no energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor

− Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
− Mariborski vodovod d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor
− Nigrad d.d., Zagrebška 30, 2000 Maribor

− Plinarna Maribor d.d., Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor
− Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Cen-

ter za vzdrževanje omrežja Maribor Titova cesta 38, 2000 
Maribor

− CATV Selnica – Ruše d.o.o., Mariborska cesta 25, 2352 Sel-
nica ob Dravi.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja pro-

stora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Vse obveznosti financiranja v zvezi z izdelavo sprememb in 
dopolnitev ZN (razen vodenja postopka) nosi investitor Ključav-
ničarstvo Kovis d.o.o. 

8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni 
strani občine.

Številka: 350-12/2012 Župan
Datum: 5. december 2012 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s. r.
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