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-	 račun	financiranja,
-	 sredstva	tekoče	proračunske	porabe.

2. člen
Zaključni	 račun	 proračuna	 Občine	 Hoče–Slivnica	 za	 leto	

2012	sestavljata	splošni	in	posebni	del.	V	splošnem	delu	je	po-
dan	podrobnejši	prikaz	predvidenih	in	realiziranih	prihodkov	in	
odhodkov	oziroma	prejemkov	in	 izdatkov	 iz	bilance	prihodkov	
in	odhodkov,	računa	finančnih	terjatev	in	naložb	ter	računa	finan-
ciranja,	 v	 posebnem	 delu	 pa	 prikaz	 predvidenih	 in	 realiziranih	
odhodkov	in	drugih	izdatkov	proračuna	Občine	Hoče–Slivnica	za	
leto	2012	po	programskih	in	funkcionalni	klasifikaciji.

3. člen
Proračun	Občine	Hoče–Slivnica,	ki	ga	sestavljajo	bilanca	pri-

hodkov	in	odhodkov,	račun	finančnih	terjatev	in	naložb	ter	račun	
financiranja,	je	realiziran	v	naslednjih	zneskih:
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Na	 osnovi	 določb	 Zakona	 o	 javnih	 financah	 (ZJF-UPB4,	
Ur.	l.	RS,	št.	11/2011),	29.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	
(ZLS-UPB2	Ur.	l.	RS,	št.	94/2007,	14/2010)	in	115.	člena	Statuta	
Občine	Hoče–Slivnica	 (MUV,	št.	6/2010,	19/2010)	 je	Občinski	
svet	Občine	Hoče–Slivnica	na	svoji	16.	 redni	 seji,	dne	8.	maja	
2013,	sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hoče–Slivnica 

za leto 2012

1. člen
Sprejme	se	zaključni	račun	proračuna	Občine	Hoče–Slivnica	

za	leto	2012,	ki	ga	sestavlja:
-	 bilanca	prihodkov	in	odhodkov,
-	 račun	finančnih	terjatev	in	naložb,
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	 	 410	 SUBVENCIJE 99.822
	 	 411	 TRANSFERI	POSAMEZNIKOV	

IN	GOSPODINJSTVOM 1.864.665
	 	 412	 TRANSFERI	NEPROFIT.	

ORGANIZACIJAM	IN	
USTANOVAM 254.587

	 	 413	 DRUGI	TEKOČI	DOMAČI	
TRANSFERI 640.714

	 	 414	 TEKOČI	TRANSFERI	V	TUJINO 0
	 42	 INVESTICIJSKI	ODHODKI 4.404.768
	 	 420	 NAKUP	IN	GRADNJA	

OSNOVNIH	SREDSTEV	 4.404.768
	 43	 INVESTICIJSKI	TRANSFERI 88.934
	 	 431	 INVESTICIJSKI	TRANSFERI	

PRAVNIM	IN	FIZ.	OSEBAM,	
KI	NISO	PRORAČUNSKI	
UPORABNIKI 34.592

	 	 432	 INVESTICIJSKI	TRANSFERI	
PRORAČ.	UPORABNIKOM 54.342

III.		 PRORAČUNSKI	PRESEŽEK	
(PRIMANKLJAJ)	(I.-II.) -1.036.436

Skupina	kontov	 NAZIV Proračuna	
2012

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

	 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
	 	 443	 POVEČANJE	NAMENSKEGA	

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

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

C RAČUN FINANCIRANJA
VII.	 ZADOLŽEVANJE	(500) 0
	 	 500	 DOMAČE	ZADOLŽEVANJE 0
VIII.	ODPLAČILA	DOLGA	(550) 285.714	
	 	 550	 ODPLAČILO	DOMAČEGA	

DOLGA 0

ZNESEK	V	€

Skupina	kontov	 VRSTA	PRIHODKOV Proračun	
2012

A BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I.	 SKUPAJ	PRIHODKI	(70+71+72+73+74) 8.494.632
	 TEKOČI	PRIHODKI	(70+71) 7.607.911
	 70	 DAVČNI	PRIHODKI	

(700+701+702+703+704+705+706) 6.700.477
	 	 700	 DAVKI	NA	DOHODEK	IN	

DOBIČEK 5.820.373
	 	 703	 DAVKI	NA	PREMOŽENJE 606.578
	 	 704	 DOMAČI	DAVKI	NA	BLAGO	IN	

STORITVE 273.526
	 	 706	 DRUGI	DAVKI 0
	 71	 NEDAVČNI	PRIHODKI	

(710+711+712+713+714) 907.514
	 	 710	 UDELEŽBA	NA	DOBIČKU	IN	

DOHODKI	OD	PREMOŽENJA 405.612
	 	 711	 TAKSE	IN	PRISTOJBINE 4.194
	 	 712	 DENARNE	KAZNI 14.001
	 	 713	 PRIHODKI	OD	PRODAJE	

BLAGA	IN	STORITEV 126.560
	 	 714	 DRUGI	NEDAVČNI	PRIHODKI 357.147
	 72	 KAPITALSKI	PRIHODKI	(720+721+722) 348.989
	 	 720	 PRODAJA	OSNOVNIH	

SREDSTEV	 0
	 	 722	 PRODAJA	ZEMLJIŠČ	

IN	NEMATERIALNEGA	
PREMOŽENJA 348.989

	 73	 PREJETE	DONACIJE 0
	 	 730	 PREJETE	DONACIJE	IZ	

DOMAČIV	VIROV 0
	 74	 TRANSFERNI	PRIHODKI 537.652
	 	 740	 TRANSFERNI	PRIHODKI	IZ	

DRUGIH	JAVNO	FINANČNIH	
INSTITUCIJ 537.652

Skupina	kontov	 VRSTA	ODHODKOV Proračun	
2012

II.	 SKUPAJ	ODHODKI	(40+41+42+43) 9.531.068
	 40	 TEKOČI	ODHODKI	

(400+401+402+403+404+409) 2.177.578
	 	 400	 PLAČE	IN	DRUGI	IZDATKI	

ZAPOSLENIM 500.521
	 	 401	 PRISPEVEK	DELODAJALCEV	

ZA	SOCIALNO	VARNOST 81.699
	 	 402	 IZDATEK	ZA	BLAGO	IN	

STORITVE 1.499.140
	 	 403	 PLAČILO	DOMAČIH	OBRESTI 96.218
	 	 409	 SREDSTVA,	IZLOČENA	V	

REZERVE	 0
	 41	 TEKOČI	TRANSFERI	

(410+411+412+413+414) 2.859.788
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IX.	 POVEČANJE	(ZMANJŠANJE)	
SREDSTEV	NA	RAČUNIH	

	 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.322.150
X.	 NETO	FINANCIRANJE	
	 (VI.+VII.-VIII.-IX.)	=	(-III.) 1.036.436
XI.	 stanje	sredstev	na	računih	
	 na	dan	31.	12.	preteklega	leta 1.257.092

Po	 zaključnem	 računu	 proračuna	 Občine	 Hoče–Slivnica	 se	
stanje	 sredstev	 na	 računih	 konec	 leta	 2012	 prenese	 v	 proračun	
Občine	Hoče–Slivnica	za	leto	2013.

4. člen

Oblikovanje proračunske rezerve
V	letu	2012	sredstva	proračunske	rezerve	v	višini	115.121	€	

niso	bila	porabljena	in	se	prenesejo	med	sredstva	rezerv	proraču-
na	za	leto	2013	.

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

skem	uradnem	vestniku.

Številka:	03201-3/2013	-013	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.

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

skem	uradnem	vestniku.	

Številka:	03201-3/2013	-	025	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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Na	podlagi	10.	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,	
14/2010	Odl.US:	U-I-267/09-19,	51/2010,	84/2010	Odl.US:	U-I-
176/08-10,	40/2012-ZUJF),	Zakona	o	prekrških	(Uradni	list	RS,	
št.	29/2011-UPB8,	43/2011	Odl.US:	U-I-166/10),	Zakona	o	var-
stvu	javnega	reda	in	miru	(Uradni	list	RS,	št.	70/2006)	ter	7.	in	16.	
člena	Statuta	Občine	Hoče–Slivnica	(MUV,	št.	6/2010,	19/2010)	
je	občinski	svet	Občine	Hoče–Slivnica	na	svoji	16.	redni	seji,	dne	
8.	maja	2013,	sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu 

in miru v Občini Hoče–Slivnica

1. člen
V	Odloku	 o	 javnem	 redu	 in	 miru	 v	 Občini	 Hoče–Slivnica	

(MUV,	št.	8/2007,	14/2008,	11/2011)	se	spremeni	17.	člen	tako,	
da	se	glasi:

Za	izvedbo	ukrepov	za	preprečevanje	in	zmanjšanje	hrupa	se	
smiselno	uporabljajo	določbe	Zakona	o	varstvu	javnega	reda	in	
miru	(Uradni	list	RS,	št.	70/2006).

2. člen
Ostala	določila	ostajajo	nespremenjena.
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Na	podlagi	105.	člena	Poslovnika	Občinskega	sveta	Občine	
Hoče–Slivnica	 (MUV,	 št.	 6/2010)	 in	 16.	 člena	 Statuta	 Občine	
Hoče–Slivnica	(MUV,	št.	6/2010,	19/2010)	je	Občinski	svet	Ob-
čine	Hoče–Slivnica,	 na	 svoji	 16.	 redni	 seji,	 dne	 8.	maja	 2013,	
sprejel

S K L E P 

Občinski	svet	Občine	Hoče–Slivnica

i	m	e	n	u	j	e

Magdaleno	BERAS

za	novo	-	nadomestno	članico	Odbora	za	kmetijstvo.

Številka:	03201-3/2013	-	006	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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Na	podlagi	30.	člena	Zakona	o	lokalnih	volitvah	(Uradni	list	
RS,	 št.	 94/2007-UPB3,	 45/2008,	 83/2012)	 in	 16.	 člena	 Statuta	
Občine	Hoče–Slivnica	 (MUV,	št.	6/2010,	19/2010)	 je	Občinski	
svet	Občine	Hoče–Slivnica,	na	svoji	16.	redni	seji,	dne	8.	maja	
2013,	sprejel

S K L E P 

Občinski	svet	Občine	Hoče–Slivnica

za	opravljanje	funkcije	članice	občinskega	sveta

p o t r d i 	 mandat

nadomestni	članici	občinskega	sveta	Magdaleni	BERAS
za	preostanek	mandatne	dobe	Občinskega	sveta

Občine	Hoče–Slivnica.

Številka:	03201-3/2013	-	005	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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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-
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	svoji	16.	redni	seji,	dne	8.	maja	2013,	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. 630/7 Hotinja	vas

ukine	status	grajenega	javnega	dobra.	
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Na	 podlagi	 101.	 člena	 Zakona	 o	 socialnem	 varstvu	 (Ura-
dni	 list	 RS,	 št.	 41/2007	 –	 uradno	 prečiščeno	 besedilo,	 Uredbe	
o	merilih	za	določanje	oprostitev	pri	plačilih	socialno	varstveni	
storitev	 (Uradni	 list	RS,	 š.	 110/2004,	 124/2004,	 114/2006-ZU-
TPG,	 5/2008,	 73/2008,	 8/2009,	 53/2009,	 7/2010,	 56/2010,	
62/2010-ZUPJS,	3/2011,	40/2011,	57/2011),	Pravilnika	o	meto-
dologiji	za	oblikovanje	cen	socialno	varstvenih	storitev	(Uradni	
list	 RS,	 št.	 87/2006,	 127/2006,	 51/2008,	 6/2012),	 Pravilnika	 o	
standardih	in	normativih	socialno	varstvenih	storitev	(Uradni	list	
RS,	št.	104/2011),	rasti	elementov	cen	socialno	varstvenih	stori-
tev	za	leto	2012	(Uradni	list	RS,	št.	12/2013)	in	16.	člena	Statuta	
Občine	Hoče–Slivnica	(MUV,	št.	6/2010	in	19/2010)	je	Občinski	
svet	Občine	Hoče–Slivnica	na	svoji	16.	redni	seji,	dne	8.	5.	2013,	
sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini 

na domu« v Občini Hoče–Slivnica

1.	 Občinski	 svet	 Občine	 Hoče–Slivnica	 sprejme	 Sklep	 o	 so-
glasju	k	ceni	socialno	varstvene	storitve	»pomoč	družini	na	
domu«	v	Občini	Hoče–Slivnica,	kot	jo	je	predlagal	izvajalec	
storitve,	Center	za	pomoč	na	domu	Maribor.

2.	 Ekonomska	cena	socialno	varstvene	storitve	»pomoč	družini	
na	domu«	v	Občini	Hoče–Slivnica	znaša	v	19,90	€	na	uro.

	 Občina	Hoče–Slivnica	subvencionira	ceno	urne	postavke	po-
moči	družini	na	domu	v	višini	15,37	€.	

	 Prispevek	uporabnika	na	 uro	 opravljene	 storitve	 pomoči	 na	
domu	znaša	4,53	€.

3.	 Z	dnem	uveljavitve	tega	sklepa	preneha	veljati	cena	socialno	
varstvene	storitve	»pomoč	družini	na	domu«,	ki	je	bila	veljav-
na	od	1.	5.	2011.

4.	 Ta	sklep	začne	veljati	drugi	dan	po	objavi	v	Medobčinske	ura-
dnem	vestniku,	uporablja	pa	se	od	1.	maja	2013	dalje.

Številka:	03201-3/2013	-	008	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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Na	podlagi	Odloka	o	pokopališki	 in	pogrebni	dejavnosti	 ter	
urejanju	pokopališč	na	območju	Občine	Hoče–Slivnica	(MUV	št.	
9/2006)	in	na	osnovi	7.	in	16.	člena	Statuta	Občine	Hoče–Slivni-
ca	(MUV	št.	6/2010	in	19/2010)	je	občinski	svet	Občine	Hoče–
Slivnica	na	svoji	16.	redni	seji,	dne	8.	maja	2013,	sprejel

S K L E P
o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove 

na pokopališčih, ki so v upravljanju režijskega obrata 
Občine Hoče–Slivnica

1. člen
Najemnina	za	najem	groba	na	pokopališčih,	ki	so	v	upravlja-

nju	režijskega	obrata	znaša	od	1.1.2013:

Letna najemnina za: Cena v € brez DDV

Žarni	grob 13,21
Enojni	grob 21,13
Družinski	dvojni	grob 26,39
Družinski	trojni	grob 31,67
Grobnica 42,24
Žarna	niša	 15,00
Zakup	žarne	niše 1.600,00

Letna	najemnina	za	žarne	niše	se	ne	obračuna	v	prvem	letu	
najema	žarne	niše.

V	ceni	ni	zaračunan	davek	na	dodano	vrednost.

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

uradnem	vestniku.	Z	začetkom	veljave	tega	sklepa	preneha	velja-
ti	Cenik	za	zakupnine	in	najemnine	za	žarni	zid	na	pokopališču	
v	Spodnjih	Hočah	(MUV	št.	25/2012)	in	Sklep	o	določitvi	viši-
ne	najemnine	za	najem	prostora	za	grobove,	ki	so	v	upravljanju	
režijskega	obrata	Občine	Hoče–Slivnica	za	leto	2012	(MUV	št.	
11/2012).

Številka:	03201-3/2013	-	015	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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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:	03201-3/2013	-	016	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.

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:	03201-3/2013	-	018	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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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-
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	svoji	16.	redni	seji,	dne	8.	maja	2013,	sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen 
S	tem	sklepom	se	na	zemljiščih
št. parcelna številka katastrska občina
1. 478/7 Radizel
2. 478/8 Radizel

ukine	status	grajenega	javnega	dobra.	

Nepremičnini	prenehata	imeti	status	zemljišča	v	splošni	rabi	
oziroma	 javni	 uporabi	 in	 postaneta	 oziroma	 ostaneta	 v	 lasti	 in	
upravljanju	Občine	Hoče–Slivnica.

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

nica	 po	 uradni	 dolžnosti	 izda	 ugotovitveno	 odločbo	 o	 ukinitvi	
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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-
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	svoji	16.	redni	seji	dne,	8.	maja	2013,	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. 422/4 Slivnica

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–

Slivnica	po	uradni	dolžnosti	izda	ugotovitveno	odločbo	o	uki-
nitvi	statusa	grajenega	javnega	dobra	in	jo	pošlje	pristojnemu	
zemljiškoknjižnemu	sodišču.

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

skem	uradnem	vestniku.

Številka:	03201-3/2013	-	017	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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-	 vadbene	površine,
-	 garderob,
-	 sanitarij	in	kopalnic,
-	 fiksiranega	športnega	orodja	in	druge	fiksirane	športne	opre-

me	telovadnice,
-	 drugih	prostorov	po	dogovoru.

Uporabnik	telovadnice	se	lahko	z	vodstvom	OŠ	dogovori	tudi	
za	uporabo	športnih	rekvizitov.

3. člen
Telovadnice	se	uporabljajo	za	naslednje	namene:

1.	 izvajanje	obveznega	šolskega	programa	športne	vzgoje;
2.	 športno	dejavnost	otrok	in	mladine	ter	članov,	usmerjenih	v	

kakovostni	in	vrhunski	šport;
3.	 športno	rekreacijo	športnih	društev	v	Občini	Hoče–Slivnica	in	

športne	tekme	teh	društev;
4.	 športno	 rekreacijo	 drugih	 domačih	 društev	 in	 rekreativnih	

skupin;
5.	 športno	 vadbo	 in	 rekreacijo	 društev	 ter	 rekreativnih	 skupin	

izven	občine;
6.	 prireditve	 osnovnih	 šol,	 Občine	 Hoče–Slivnica,	 krajevnih	

skupnosti,	društev;
7.	 za	druge	prireditve	in	shode,	kot	so	koncerti,	zabavno-glasbe-

ne	prireditve	in	druge	podobne	komercialne	prireditve.

4. člen
Organizator	športne	oziroma	druge	prireditve	mora	poskrbeti	

zlasti	za	varnost	vseh	udeležencev	in	gledalcev,	zagotoviti	nujno	
medicinsko	pomoč	ter	poskrbeti	za	vse	druge	ukrepe,	ki	jih	dolo-
čajo	predpisi	in	hišni	red.

Za	zavarovanje	odgovornosti	za	primer	poškodbe	zaradi	ne-
primerno	pripravljenega	oziroma	vzdrževanega	objekta,	katerih	
posledica	so	lahko	odškodninski	zahtevki,	poskrbi	upravljavec.

Za	 zavarovanje	 izvajanja	 svojih	 programov	 in	 vseh	 svojih	
udeležencev	mora	poskrbeti	uporabnik.

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE TELOVADNICE 
V UPORABO

5. člen
Pri	 oddaji	 telovadnice	 v	 uporabo	 imajo	 prednostno	 pravico	

uporabniki	po	naslednjem	vrstnem	redu:
1.	 redna	 športna	 vzgoja	 in	 interesna	 športna	 vzgoja	 osnovne	

šole;
2.	 program	športne	vzgoje	otrok	in	mladine,	usmerjenih	v	kako-

vostni	in	vrhunski	šport,	ki	jih	sofinancira	Občina	Hoče–Sliv-
nica;

3.	 programi	kakovostnega	in	vrhunskega	športa,	ki	jih	sofinanci-
ra	Občina	Hoče–Slivnica;

4.	 programi	športne	rekreacije,	ki	jih	sofinancira	Občina	Hoče–
Slivnica;

5.	 drugi	uporabniki.
Ne	glede	na	določila	prejšnjega	odstavka	 lahko	upravljavec	

zaradi	 izvedbe	 šolskih,	 kulturnih,	 športnih	 in	 drugih	 prireditev	
kateremukoli	uporabniku:
-	 odpove	posamezne	termine	uporabe	telovadnice,
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Na	 podlagi	 24.	 člena	 Zakona	 o	 kmetijstvu	 (Uradni	 list	 RS	
št.	 45/2008,	 57/2012),	 16.	 člena	 Statuta	Občine	Hoče–Slivnica	
(MUV,	 št.	 6/2010	 in	 19/2010)	 je	Občinski	 svet	Občine	Hoče–
Slivnica	na	svoji	16.	redni	seji,	dne	8.	maj	2013,	sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, 
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja 

podeželja v Občini Hoče–Slivnica

1. člen
Doda	se	nov	27a.	člen,	ki	glasi:
»V	primeru	ostanka	predvidenih	sredstev	za	posamezne	ukre-

pe,	 se	 le-te	prerazporedi	 v	druge	namene,	 določene	v	 tem	pra-
vilniku.	 Predlog	 prerazporeditev	 predlaga	 odbor	 za	 kmetijstvo,	
sprejme	pa	jo	župan	s	sklepom.«

2. člen
Ta	pravilnik	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Medob-

činskem	uradnem	vestniku.	

Številka:	03201-3/2013	-	024	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.
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Na	podlagi	3.	 in	21.	člena	Zakona	o	športu	 (Ur.	 list	RS,	 št.	
22/1998),	29.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	(Ur.	list	RS,	št.	
94/2007	-	UPB2,	76/2008,	79/2009,	51/2010,	40/2012	-	ZUJF)	
ter	na	podlagi	Statuta	Občine	Hoče–Slivnica	(MUV,	št.	6/2010,	
19/2010)	je	Občinski	svet	Občine	Hoče	Slivnica	na	svoji	16.	re-
dni	seji,	dne	8.	maja	2013,	sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče–Slivnica 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta	pravilnik	ureja	pogoje	in	način	oddajanja	ter	uporabe	te-

lovadnic	in	njihovih	spremljajočih	prostorov,	ki	so	v	upravljanju	
osnovnih	šol	(v	nadaljevanju:	OŠ).

2. člen
Kot	uporaba	telovadnice	se	smatra	uporaba:
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-	 prestavi	termine	na	druge	proste	termine	(če	so	takšni	termini	
na	razpolago).
O	odpovedi	oziroma	prestavitvi	termina	je	upravljavec	dolžan	

predhodno	obvesti	uporabnika.
Oddaja	telovadnice	v	uporabo	uporabnikom	ne	sme	predsta-

vljati	ovire	za	 izvajanje	dejavnosti	osnovne	šole,	opredeljene	v	
letnem	delovnem	načrtu	šole.

III. URNIK UPORABE

6. člen
Predlog	urnika	za	vse	izvajalce	letnega	programa	športa	v	ob-

čini	izdela	Strokovni	svet	Športne	zveze	Občine	Hoče–Slivnica,	
najkasneje	do	15.	avgusta	za	naslednje	šolsko	leto	in	ga	posreduje	
OŠ.	

Drugi	uporabniki	posredujejo	pisne	prijave	želenih	terminov	
OŠ	do	31.	avgusta	za	naslednje	šolsko	leto.	OŠ	jih	na	podlagi	še	
razpoložljivih	terminov	uvrsti	v	urnik	uporabe	telovadnice.

OŠ	 je	 dolžna	 dokončno	 usklajeni	 urnik	 uporabe	 telovadni-
ce	 posredovati	 vsem	 uporabnikom	 in	 strokovni	 službi	 Občine	
Hoče–Slivnica	najkasneje	do	15.	septembra.

7. člen
Praviloma	se	 telovadnica	za	 izven	šolsko	športno	dejavnost	

uporablja	od	15.	septembra	do	konca	šolskega	leta,	v	času	od	16.	
do	22.	ure	oziroma	v	skladu	s	sprejetim	urnikom.

Redna	vadba	poteka	med	tednom	od	ponedeljka	do	petka.
Društva	lahko	uporabljajo	telovadnico	za	tekmovanja	v	skla-

du	s	svojim	programom	in	dogovorom	z	OŠ	tudi	ob	sobotah,	ne-
deljah	in	praznikih	ter	v	času	medšolskih	in	letnih	počitnic.

Po	potrebi	se	za	takšen	način	uporabe	telovadnice	z	OŠ	lahko	
dogovorijo	tudi	drugi	uporabniki.

8. člen
Evidenco	števila	ur	uporabe	telovadnice	vodi	OŠ.

IV. POGODBA O UPORABI

9. člen
OŠ	in	uporabnik	skleneta	pogodbo	o	uporabi	telovadnice	za	

tekoče	šolsko	leto.
Pogodba	mora	vsebovati	naslednje:

-	 osnovne	podatke	pogodbenih	strank,
-	 termin	uporabe	(začetek	in	konec	uporabe	v	šolskem	letu,	dan	

v	tednu,	ura),
-	 seznam	prostorov,	ki	se	uporabljajo,
-	 uporabo	športnih	rekvizitov,
-	 nazive	ekip	ali	vadbenih	skupin,
-	 skrbnika	pogodbe,
-	 višina	uporabnine	za	1	šolsko	uro	(45	minut),
-	 odškodninska	odgovornost	uporabnika,
-	 način	in	vzroke	za	odpoved	pogodbe,
-	 druge	pogoje	uporabe.

Osnovni	pogoji	uporabe	se	določijo	s	hišnim	redom,	ki	je	pri-
loga	k	pogodbi.

10. člen
V	 petnajstih	 dneh	 po	 prejemu	 pogodbe	 morajo	 uporabniki	

podpisani	 izvod	 pogodbe	 vrniti	 upravljavcu.	Če	 podpisana	 po-
godba	s	strani	uporabnika	ni	vrnjena	v	petnajstih	dneh	od	izdaje	
pisnega	poziva	za	podpis,	se	zadeva	obravnava,	kot	da	je	uporab-
nik	odstopil	od	pogodbe.

OŠ	 je	 dolžna	 kopijo	 sklenjene	 pogodbe	 posredovati	Občini	
Hoče–Slivnica.

11. člen
Pogodba	z	uporabniki	telovadnice	se	lahko	prekine	pred	njenim	

iztekom	sporazumno,	če	se	tako	dogovorita	pogodbeni	stranki.
Pogodbo	o	uporabi	lahko	upravljavec	prekine	enostransko	v	

naslednjih	primerih:
1.	 če	uporabniki	ne	uporabljajo	telovadnice	v	terminih,	za	katere	

so	sklenili	pogodbo;
2.	 če	se	kršijo	določila	hišnega	reda	telovadnice,	pogodbe	o	upo-

rabi	in	drugih	predpisov;
3.	 če	uporabnik	dva	meseca	ne	plača	računov	za	uporabo	telova-

dnice.
Uporabnik	 lahko	 enostransko	 odpove	 pogodbo	 o	 uporabi	 s	

14-dnevnim	odpovednim	rokom.

V. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE

12. člen
Uporaba	šolskih	telovadnic	je	brezplačna	za:

-	 osnovne	 šole	 v	 Občini	 Hoče–Slivnica	 za	 izvedbo	 šolskega	
pouka,	šolskih	tekmovanj,	šolskih	interesnih	dejavnosti	in	za-
ključnih	prireditev,

-	 različne	prireditve,	ki	jih	organizira	Občina	Hoče–Slivnica	ali	
krajevne	skupnosti,	

-	 športne	sekcije	društev	upokojencev;	1	termin	-	90	minut	(sta-
rost	nad	65	let,	v	skladu	z	Nacionalnim	programom	športa	v	
RS),
Uporabniki	morajo	za	izvajanje	programov	plačevati	uporab-

nino	po	ceniku	neposredno	OŠ,	ki	mu	za	to	tudi	izdaja	mesečne	
račune.

13. člen
Sredstva	pridobljena	iz	naslova	uporabnine	OŠ	porabi	namen-

sko	za	kritje	vseh	stroškov,	ki	nastajajo	z	delovanjem	telovadnice	
(vzdrževanje,	obnova,	čiščenje,	poraba	električne	energije,	ogre-
vanje	in	nakup	potrebne	opreme).

14. člen
Cenik	uporabe	šolskih	telovadnic	sprejme	občinski	svet	in	je	

priloga	tega	pravilnika.	

VI. DRUGE DOLOČBE

15. člen
Nadzor	nad	uporabo	in	vzdrževanje	šolskih	prostorov	zago-

tavlja	OŠ.	
Po	zaključku	koledarskega	leta	je	OŠ	dolžna	dostaviti	Obči-

ni	Hoče–Slivnica	poročilo	o	prihodkih	in	porabi	sredstev	iz	tega	
naslova.
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16. člen
OŠ	mora	voditi	posebno	evidenco	uporabe	telovadnice,	iz	ka-

tere	morajo	biti	razvidni	zlasti	naslednji	podatki:
-	 naziv	uporabnika,
-	 odgovorna	oseba	uporabnika	ter	vodja,
-	 čas	uporabe,
-	 namen	uporabe,
-	 ugotovitve	 o	morebitnih	 pomanjkljivostih	 oziroma	 poškod-

bah	na	objektu	in	opremi	po	zaključku	uporabe.

17. člen
Vsa	morebitna	 odstopanja	 od	 tega	 pravilnika	 odobri	 župan	

Občine	Hoče–Slivnica	in	o	tem	pisno	obvesti	OŠ.

VII. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z	dnem	uveljavitve	tega	pravilnika	preneha	veljati	Pravilnik	

o	uporabi	šolskih	telovadnic	v	Občini	Hoče–Slivnica	(MUV,	št.	
28/2009)	z	dne	2.	11.	2009.

19. člen

Ta	pravilnik	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Medob-
činskem	uradnem	vestniku.

Številka:	03201-3/2013	-	022	 Župan	Občine	Hoče–Slivnica
Datum:	8.	maj	2013	 Jožef	Merkuš,	s.	r.

Priloga

CENIK UPORABE ŠOLSKIH TELOVADNIC 
V OBČINI HOČE–SLIVNICA

Šolska	telovadnica	je	po	končanih	šolskih	aktivnostih	med	te-
dnom	lahko	dana	v	uporabo	zunanjim	uporabnikom	predvidoma	
od	16.	do	22.	ure	po	naslednjem	ceniku	za	45	minut.

Velika 
telovadnica

Mala 
telovadnica 

Izvajalci	Letnega	programa	športa	
v	občini 1,00	€ 0,50	€

Ostala	društva	iz	občine 5,00	€ 2,00	€
Uporabniki	rekreativci	iz	občine,	ki	
niso	člani	društva	(vsaj	70%	članov	
iz	občine)

8,00	€ 3,00	€

Uporabniki	rekreativci	izven	
občine 15,00	€ 8,00	€

Cene	so	neto	brez	obračunanega	DDV.
Uporaba	telovadnice	ob	sobotah,	nedeljah	in	praznikih	je	na-

menjena	tekmovanjem,	turnirjem	in	prireditvam.
Z	vsemi	vadbenimi	skupinami	bo	sklenjena	pogodba	o	upo-

rabi.	Če	uporabnik	dva	meseca	ne	plača	računa	za	uporabo	telo-
vadnice,	OŠ	pogodbo	prekine	in	do	uporabnika	sproži	postopek	
plačila	nastalih	stroškov	v	skladu	s	predpisi	in	pogodbo.
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Na	 podlagi	 149.	 člena	 Zakona	 o	 varstvu	 okolja	 (Ur.	 l.	 RS,	
št.	 39/06),	 3.	 in	 7.	 člena	Zakona	 o	 gospodarskih	 javnih	 službah	
(Ur.l.RS,	 št.	 32/93,	 30/98-ZZLPPO,	 127/06-ZJZP,	 38/10-2UKN,	
57/11),	Uredbe	o	metodologiji	za	oblikovanje	cen	storitev	obve-
znih	občinskih	gospodarskih	javnih	služb	varstva	okolja	(Ur.	l.	RS,	
št.	 87/2012,	 109/2012),	 Odloka	 o	 lokalnih	 gospodarskih	 javnih	
službah	v	Mestni	občini	Maribor	(MUV,	št.	11/2012-UPB,	13/12),	
in	23.	 člena	Statuta	Mestne	občine	Maribor	 (MUV,	 št.	10/11)	 je	
Mestni	svet	Mestne	občine	Maribor	na	9.	dopisni	seji,	dne	29.	apri-
la	2013,	sprejel	

S K L E P
o zadržanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb na nivoju decembra 2012, 
za obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja v mestni občini Maribor, do 30. junija 2013

1. člen 
(namen)

Cene	 komunalnih	 storitev	 obveznih	 občinskih	 gospodar-
skih	 javnih	služb	varstva	okolja	v	mestni	občini	Maribor	se	do	
30.06.2013	zadržijo	na	nivoju	decembra	2012.	

2. člen 
Ta	sklep	začne	veljati	naslednji	dan	po	sprejetju	na	Mestnem	

svetu	Mestne	občine	Maribor,	sklep	se	objavi	v	Medobčinskem	
uradnem	vestniku.

Številka:	35401-4/2012-14		 Župan	Mestne	občine	Maribor	
Datum:	29.	april	2013		 dr.	Andrej	Fištravec,	s.	r.
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Na	podlagi	61.	in	61a.	člena	Zakona	o	prostorskem	načrtovanju	
(Uradni	list	RS,	št.	33/07,	70/08-ZVO-1B,	108/09,	80/10-ZUPUD-
PP	 (106/10-popr.),	 43/11-ZKZ-C,	 57/12,	 57/12-ZUPUDPP-A,	
109/12)	in	15.	člena	Statuta	Občine	Muta	(MUV,	št.	15/12	–	uradno	
prečiščeno	besedilo)	je	občinski	svet	Občine	Muta	na	19.	redni	seji	
dne	25.	aprila	2013	sprejel

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

podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju 
Zgornja Muta v Občini Muta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

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

loka o občinskem	podrobnem	prostorskem	načrtu	za	naselje	SE	
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3	–	Ob	polju	Zgornja	Muta	v	Občini	Muta	 (MUV	št.	 18/08,	 v	
nadaljevanju:	odlok),	ki	ga	je	izdelal	ZUM	urbanizem,	planiranje,	
projektiranje	d.o.o.,	pod	številko	naloge:	13009.

2. člen
(1)	Spremembe	in	dopolnitve	odloka	vsebujejo	poleg	tega	od-

loka	tudi	grafični	del	in	obrazložitev	sprememb	in	dopolnitev,	ki	
sta	na	vpogled	v	prostorih	občine	Muta.

(2)	Spremembe	in	dopolnitve	grafičnega	dela	se	nanašajo	na:
−	 načrt	parcelacije,
−	 razporeditev	predvidenih	objektov	in	prostih	površin,
−	 maksimalne	vertikalne	gabarite	predvidenih	stavb,
−	 usmeritve	za	oblikovanje	in
−	 zasnovo	energetske	infrastrukture.

3. člen
V	2.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	opis	prostorske	ureditve,	se	

številka	»50«	nadomesti	s	številko	»42«.

4. člen
V	4.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	funkcijo	in	opis	območja,	

se	besedna	zveza	»Šolska	ulica«	nadomesti	z	»LZ	275081«.
5.	člen
V	5.	 členu	odloka,	 ki	 se	 nanaša	na	 spisek	parcelnih	 številk	

zemljišč,	ki	se	v	celoti	ali	delno	nahajajo	znotraj	območja	občin-
skega	podrobnega	prostorskega	načrta,	se	spisek	parcelnih	številk	
v	k.o.	Zg.	Muta	nadomesti	z	naslednjim	spiskom:

»309/1,	311/3,	311/8,	311/11,	311/12,	311/13,	311/14,	311/15,	
311/16,	311/17,	311/18,	311/19,	311/20,	311/21,	311/22,	311/23,	
311/24,	311/25,	311/26,	311/27,	311/28,	311/29,	311/30,	311/31,	
311/32,	 311/33,	 311/34,	 311/35,	 312/7,	 312/8,	 312/9,	 312/10,	
312/11,	312/12,	312/13,	312/14,	312/15,	312/16,	312/17,	312/18,	
312/19,	312/20,	312/21,	312/22,	312/23,	312/24,	312/25,	312/26,	
312/27,	312/28,	312/29,	312/30,	312/31,	312/32,	312/33,	312/34,	
312/35,	312/36,	312/37,	312/38,	312/39,	312/40,	312/41,	312/42,	
312/43,	312/44,	312/45,	312/46,	312/47,	312/48,	312/49,	312/50,	
312/51,	 315/4,	 315/6,	 315/7,	 315/8,	 315/9,	 315/10,	 315/11,	
315/12,	315/13,	315/14,	315/15,	315/16,	315/17,	315/18,	315/19,	
315/20,	315/21,	315/22,	315/23,	315/24,	315/25,	315/26,	315/27,	
315/28,	 315/29,	 315/30,	 316/2,	 316/8,	 316/9,	 317/4,	 317/5,	
317/12,	317/13,	317/14,	317/15,	317/16,	317/17,	317/18,	317/19,	
317/20,	317/21,	317/22,	317/23,	317/24,	317/25,	317/26,	317/27,	
317/28,	 317/29,	 554/2,	 554/5,	 554/6,	 554/22,	 554/35,	 554/36,	
554/37,	554/38.«

6. člen
V	7.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	rušitve	objektov,	se	bese-

dilo	»električni	drog	na	zemljiški	parceli	312/5,	k.o.	Zg.	Muta«	
spremeni	tako,	da	se	glasi:

»električne	drogove	na	 zemljiških	parcelah	315/21,	 312/42,	
312/43,	312/24	in	312/13,	vse	k.o.	Zg.	Muta«.

7. člen
V	8.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	novogradnje	objektov,	se	

tabela	črta	in	nadomesti	z	besedilom,	ki	se	glasi:
»Zgradi	se	42	enostanovanjskih	stavb	tipa	prostostoječa	hiša.«

8. člen
V	9.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	pogoje	za	urbanistično	in	

arhitekturno	oblikovanje	novogradenj,	se	tretji	odstavek	spreme-
ni	tako,	da	se	glasi:

»(3)	Predvidena	je	gradnja	objektov:
−	 namembnost:	 stanovanjska	 -	 dopustne	 so	 spremembe	 na-

membnosti	 stavb	 za	mirne	 storitvene	dejavnosti,	 pod	pogo-
jem,	da	nova	namembnost	ne	presega	zakonsko	dopustnega	
nivoja	motenj	v	okolju	(npr.	hrup)	in	da	velikost	posamezne	
parcele	 ustreza	 normativnim	pogojem	 za	 posamezne	 dejav-
nosti	(dodatno	potrebno	parkiranje	in	manipulacija	na	lastni	
gradbeni	parceli).

−	 lega	in	odmiki:	stavba	se	postavi	znotraj	gradbene	meje.	Zno-
traj	gradbene	meje	morajo	biti	stavbe,	z	izjemo	garaže	oziro-
ma	nadstrešnice	nad	parkirnimi	mesti,	od	parcelne	meje	sose-
dnje	gradbene	parcele	oddaljene	najmanj	3,0	m,	s	soglasjem	
mejaša	je	lahko	odmik	manjši.	Garaža	oziroma	nadstrešnica	
nad	parkirnimi	mesti	 je	 lahko	znotraj	gradbene	meje	posta-
vljena	do	meje	gradbene	parcele.	Stavba	je	vzporedna	z	linija-
mi	gradbene	meje,	pri	čemer	so	dovoljena	manjša	odstopanja	
delov	zunanjih	sten.

−	 dopustna	gradbena	površina:	10,0	x	12,0	m.
−	 etažnost	stavbe:	pritličje	z	izkoriščeno	mansardo	ali	pritličje	z	

enim	nadstropjem.	Možna	je	izgradnja	v	celoti	vkopane	kleti.
−	 višina	stavbe:	maksimalna	višina	stavbe	je	9,0	m.
−	 streha	je	dvokapna.	Kritina	je	temne	barve.
−	 fasada:	v	beli	barvi	ali	v	zemeljskih	barvnih	tonih,	dopustna	je	

uporaba	naravnih	materialov	–	les,	kamen.
−	 dovozi	in	dostopi	so	z	notranjih	cest.
−	 vsaj	 30%	 gradbene	 parcele	mora	 biti	 ozelenjene	 (neutrjena	

površina).	Odprte	površine	se	uredijo	kot	zelenica.«

9. člen
(1)	V	10.	členu	odloka,	ki	 se	nanaša	na	gradnjo	enostavnih	

objektov,	se	spremeni	podnaslov	člena	tako,	da	se	glasi:
»(gradnja	nezahtevnih	in	enostavnih	objektov)«
(2)	Prvi	 odstavek	 10.	 člena	 odloka	 se	 spremeni	 tako,	 da	 se	

glasi:
»(1)	V	območju	 je,	v	 skladu	 s	predpisi,	 ki	urejajo	področje	

graditve	objektov,	dovoljena	postavitev	naslednjih	nezahtevnih	in	
enostavnih	objektov,	pri	čemer	je	treba	pri	vseh	objektih	spošto-
vati	določbe	9.	člena	tega	odloka,	ki	se	nanašajo	na	zagotovitev	
deleža	neutrjenih	površin	na	gradbeni	parceli,	 in	določbe,	ki	se	
nanašajo	na	lego	in	odmike	pri	postavitvi	malih	stavb,	rezervo-
arja	za	vodo	in	objektov	za	akumulacijo	vode,	če	v	tem	členu	ni	
določeno	drugače:
−	 majhna	 stavba:	 garaža	oziroma	nadstrešnica	nad	parkirnimi	

mesti	velikosti	do	vključno	6,0	x	7,0	m,
−	 majhna	stavba	kot	dopolnitev	obstoječe	pozidave:	lopa,	uta,	

nadstrešek,	manjša	drvarnica,	senčnica,	letna	kuhinja,	manjša	
savna,	manjši	zimski	vrt,	vetrolov	in	podobni	objekti	površine	
do	vključno	20,0	m2;	te	stavbe	se	lahko	postavljajo	tudi	izven	
gradbene	meje,

−	 pomožni	objekt	v	javni	rabi:	grajena	urbana	oprema,	objekt	za	
razsvetljavo,	grajeno	spominsko	obeležje,	spomenik,	kip,	križ,	
kapelica	ter	pomožni	cestni	objekti	razen	cestnega	silosa,

−	 ograja,	pri	čemer	je	lahko	ulična	ograja	visoka	največ	1,2	m,
−	 podporni	 zid	 višinske	 razlike	med	 zemljiščem	 do	 vključno	

1,5	m,	pri	čemer	le	do	0,3	m	nad	nivojem	raščenega	terena,
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»(5)	Vse	višinske	kote	parterne	ureditve	in	objekta	se	natanč-
no	 določijo	 v	 projektni	 dokumentaciji.	Določitev	 višinskih	 kot	
ne	sme	negativno	vplivati	na	funkcioniranje	sosednjih	objektov.«

16. člen
(1)	Dopolni	se	32.	člen	odloka,	ki	se	nanaša	na	dodatne	obve-

znosti,	tako,	da	se	doda	nova	druga	alineja,	ki	se	glasi:
»-	 zgraditi	 navezavo	 do	 obstoječega	 plinovodnega	 omrežja	

izven	obravnavanega	območja,	ki	se	nahaja	v	LZ	275081,«
(2)	Dosedanje	druga,	tretja,	četrta,	peta,	šesta,	sedma	in	osma	

alineja	postanejo	tretja,	četrta,	peta,	šesta,	sedma,	osma	in	deveta	
alineja.

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

uradnem	vestniku.

Številka:	00702-0008/2008-2	 Župan	Občine	Muta
Datum:	25.	april	2013	 Boris	Kralj,	s.	r.

−	 rezervoar	 za	 vodo	do	 vključno	100	m3;	 te	 objekte	 se	 lahko	
postavlja	tudi	izven	gradbene	meje,

−	 priključek	na	objekte	gospodarske	javne	infrastrukture,
−	 pešpot,
−	 objekt	za	akumulacijo	vode:	bazen	za	kopanje,	ribnik,	okrasni	

bazen,	vse	do	vključno	60	m3;	 te	objekte	se	 lahko	postavlja	
tudi	izven	gradbene	meje	in

−	 pomožni	komunalni	objekt.«

10. člen
(1)	V	12.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	prometno	infrastruk-

turo,	se	v	drugem	odstavku	besedna	zveza	»Šolska	ulica«	nado-
mesti	z	»LZ	275081«.

(2)	V	četrtem	odstavku	12.	čelna	odloka	se	drugi	stavek	spre-
meni	tako,	da	se	glasi:

»Parkirna	mesta,	ki	se	nahajajo	v	garaži	ali	pod	nadstrešnico,	
morajo	biti	odmaknjena	od	roba	skupne	prometne	površine	tako,	
da	bo	zagotovljena	potrebna	manipulativna	površina	pri	uvažanju	
na	parkirna	mesta.«

11. člen
V	17.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	plinovod,	se	spremeni	in	

dopolni	besedilo	člena	tako,	da	se	glasi:
»Za	potrebe	oskrbe	z	zemeljskim	plinom	se	zgradi	plinovodno	

omrežje,	ki	se	priključi	na	obstoječi	plinovod	v	LZ	275081	seve-
rovzhodno	od	območja.«

12. člen
V	18.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	ogrevanje,	se	spremeni	

prvi	odstavek	tako,	da	se	glasi:
»(1)	Treba	je	predvideti	ogrevanje	na	zemeljski	plin	ali	obno-

vljive	vire	energije.«

13. člen
V	24.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	varstvo	pred	hrupom,	se	

dopolni	drugi	odstavek	tako,	da	se	glasi:
»Gradbišče	lahko	deluje	le	v	dnevnem	času,	v	zimskem	času	

med	7.00	 in	19.00	uro,	v	poletnem	času	pa	med	7.00	 in	21.00	
uro.«

14. člen
V	28.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	etapnost,	se	prvi	stavek	

spremeni	tako,	da	se	glasi:
»Območje	obravnave	se	lahko	izgrajuje	etapno.«

15. člen
(1)	V	29.	členu	odloka,	ki	se	nanaša	na	tolerance	glede	obli-

kovanja	objektov,	se	dopolni	prvi	odstavek	tako,	da	se	na	koncu	
doda	stavek,	ki	se	glasi:

»Na	vzhodnem	delu	območja,	ob	dveh	notranjih	cestah,	ki	se	
priključujeta	na	Ulico	ob	polju,	je	možno	stavbe	združiti	tudi	v	
vrstne	hiše.«

(2)	Dopolni	se	tretji	odstavek	tako,	da	se	za	drugim	stavkom	
doda	nov	tretji	stavek,	ki	se	glasi:

»Dopustno	 je	 tudi	 povečati	 dopustno	 gradbeno	 površino	 za	
2,00	m	na	vrtno	stran	gradbene	parcele.«

(3)	Dosedanji	tretji	stavek	postane	četrti	stavek.
(4)	Dopolni	se	peti	odstavek	tako,	da	se	glasi:
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Na	podlagi	74.	člena	Zakona	o	prostorskem	načrtovanju	(Ura-
dni	 list	 RS,	 št.	 33/07,	 70/08-ZVO-1B,	 108/09,	 80/10-ZUPUD-
PP	 (106/10	 popr.),	 43/11-ZKZ-C,	 57/12,	 57/12-ZUPUDPP-A,	
109/12),	29.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	(Uradni	list	RS,	
št.	94/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	27/08	–	odl.	US,	76/08,	
79/09,	 51/10,	 40/12-ZUJF),	 Uredbe	 o	 vsebini	 programa	 opre-
mljanja	stavbnih	zemljišč	(Uradni	list	RS,	št.	80/07),	Pravilnika	
o	merilih	za	odmero	komunalnega	prispevka	(Uradni	list	RS,	št.	
95/07),	 ter	15.	člena	Statuta	Občine	Muta	 (MUV,	štev.	15/12	–	
uradno	prečiščeno	besedilo)	je	občinski	svet	Občine	Muta	na	19.	
redni	seji	dne	25.	aprila	2013	sprejel

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 

za odmero komunalnega prispevka na območju občine Muta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1)	S	tem	odlokom	se	sprejme	Program	opremljanja	stavbnih	

zemljišč	za	območje	občine	Muta	(Prenova	v	letu	2013)	in	merila	
za	odmero	komunalnega	prispevka	na	območju	občine	Muta.

(2)	Sestavni	del	odloka	je	Program	opremljanja	stavbnih	ze-
mljišč	za	območje	občine	Muta,	ki	ga	je	izdelalo	podjetje	ZaVita,	
svetovanje,	 d.o.o.,	 iz	Cerknice,	 pod	 številko	 028/2013	 v	 aprilu	
2013.

2. člen
(1)	V	odloku	uporabljeni	izrazi	pomenijo	sledeče:

•	 Program	 opremljanja	 stavbnih	 zemljišč	 je	 dokument,	 na	
podlagi	katerega	se	 izvaja	opremljanje	 stavbnih	zemljišč	 s	
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II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

4. člen
(1)	Zavezanec	za	plačilo	komunalnega	prispevka	je	investitor	

oziroma	lastnik	objekta,	ki:
•	 se	na	novo	priključuje	na	komunalno	opremo	ali;
•	 povečuje	neto	tlorisno	površino	objekta	ali;
•	 spreminja	njegovo	namembnost.

(2)	Komunalni	prispevek	se	odmeri	ob	priključevanju	na	ko-
munalno	opremo:
•	 za	objekte,	za	katere	je	potrebno	gradbeno	dovoljenje,	na	zah-

tevo	zavezanca	pred	izdajo	gradbenega	dovoljenja,
•	 za	objekte,	za	katere	ni	potrebno	pridobiti	gradbenega	dovo-

ljenja,	ob	priključitvi	na	zahtevo	zavezanca	in	po	uradni	dol-
žnosti.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(1)	Višina	komunalnega	prispevka	se	določi	po	naslednji	for-

muli:

KPi = ((Ap · Cpi · Dpi) + (K · At · Cti · Dti))

pri	čemer	je:
•	 KPi …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme,
•	 Ap …  površina parcele (m2),
•	 At …  neto tlorisna površina objekta (m2),
•	 K …  faktor dejavnosti,
•	 Dpi …		delež	površine	parcele	pri	izračunu	komunalnega	

prispevka,
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	ko-

munalnega	prispevka,
•	 Cpi …		indeksirani	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	

parcele	z	določeno	komunalno	opremo	na	obračun-
skem	območju,

•	 Cti …		indeksirani	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	
neto	tlorisne	površine	objekta	z	določeno	komunalno	
opremo	na	obračunskem	območju.

(2)	Celotni	komunalni	prispevek	se	izračuna	na	naslednji	na-
čin:

KP = ∑ KPi · i
pri	čemer	je:
•	 KPi …		izračunani	komunalni	prispevek	za	posamezno	vrsto	

komunalne	opreme,	na	katero	se	objekt	priključuje,
•	 KP …		celotni	izračunani	komunalni	prispevek,
•	 i …		indeks	rasti	cen	v	gradbeništvu.

(3)	Površina	parcele	se	za	objekte,	za	katere	je	potrebno	prido-
biti	gradbeno	dovoljenje,	ugotovi	iz	projekta	za	pridobitev	grad-
benega	dovoljenja.

(4)	Kadar	parcele	objekta	ni	mogoče	izračunati	na	način,	dolo-
čen	s	prejšnjim	odstavkom,	oziroma	parcela	ni	določena,	se	le-ta	
določi	na	podlagi	dejanskega	stanja	oziroma	na	podlagi	meril	in	
pogojev	iz	veljavnih	prostorsko	izvedbenih	aktov	Občine.	

(5)	V	kolikor	parcele	ni	mogoče	določiti	na	način	iz	prejšnje-
ga	odstavka,	se	površina	stavbišča	objekta	pomnoži	s	faktorjem	

komunalno	 opremo	 in	 je	 osnova	 za	 obračun	 komunalnega	
prispevka.

•	 Komunalna	oprema	so:	
	 -	 objekti	in	omrežja	infrastrukture	za	izvajanje	obveznih	lo-

kalnih	gospodarskih	javnih	služb	varstva	okolja	po	predpi-
sih,	ki	urejajo	varstvo	okolja;

	 -	 objekti	 in	omrežja	 infrastrukture	za	 izvajanje	 izbirnih	 lo-
kalnih	gospodarskih	 javnih	služb	po	predpisih,	ki	urejajo	
energetiko,	na	območjih,	kjer	je	priključitev	obvezna;

	 -	 objekti	grajenega	javnega	dobra,	in	sicer:	občinske	ceste,	
javna	parkirišča	in	druge	javne	površine.

•	 Komunalni	prispevek	je	plačilo	dela	stroškov	gradnje	komu-
nalne	opreme,	ki	ga	zavezanec	plača	občini.	V	višini	komu-
nalnega	prispevka	niso	vključeni	stroški	vzdrževanja	komu-
nalne	opreme.	

•	 Obračunski	 stroški	 komunalne	 opreme	 so	 tisti	 del	 skupnih	
stroškov	 komunalne	 opreme,	 ki	 se	 financirajo	 iz	 sredstev	
zbranih	s	plačili	komunalnih	prispevkov	 in	bremenijo	dolo-
čljive	zavezance.

•	 Obračunsko	območje	posamezne	vrste	komunalne	opreme	je	
območje,	na	katerem	se	zagotavlja	priključevanje	na	to	vrsto	
komunalne	opreme	oziroma	območje	njene	uporabe.

•	 Neto	tlorisna	površina	objekta	je	seštevek	vseh	tlorisnih	povr-
šin	objekta	in	se	izračuna	po	standardu	SIST	ISO	9836.

•	 Parcela	je	zemljiška	parcela	ali	njen	del,	na	kateri	je	možno	
graditi	objekt	ali	je	objekt	že	zgrajen	in	za	katerega	mora	za-
vezanec	plačati	komunalni	prispevek.	Za	parcelo	se	šteje	tudi	
gradbena	parcela	iz	veljavnih	prostorskih	aktov.	

3. člen
(1)	Program	opremljanja	stavbnih	zemljišč	za	območje	občine	

Muta	je	izdelan	v	skladu	z	uredbo,	ki	določa	vsebino	programa	
opremljanja	stavbnih	zemljišč	in	vsebuje:
•	 prikaz	 obstoječe	 komunalne	 opreme	 na	 območju	 občine	

Muta;
•	 prikaz	predvidenih	vlaganj	v	gradnjo	komunalne	opreme	na	

območju	občine	Muta;
•	 obračunska	območja	posameznih	vrst	obstoječe	in	predvidene	

komunalne	opreme;
•	 obračunske	stroške	opremljanja	po	posamezni	vrsti	komunal-

ne	opreme	in	po	obračunskih	območjih;
•	 preračun	obračunskih	stroškov	opremljanja	na	površino	par-

cele	in	na	neto	tlorisno	površino	objekta	po	posamezni	vrsti	
komunalne	opreme;

•	 podrobnejša	merila	za	obračun	komunalnega	prispevka.
(2)	Program	opremljanja	stavbnih	zemljišč	za	območje	občine	

Muta	sprejme	občinski	svet	Občine	Muta	z	odlokom.
(3)	 Program	 opremljanja	 obravnava	 naslednjo	 komunalno	

opremo	na	območju	Občine	Muta:
•	 cestno	omrežje	(oznaka	obračunskih	območij	C);
•	 vodovodno	omrežje	(oznaka	obračunskih	območij	V);
•	 površine	za	ravnanje	z	odpadki	(oznaka	obračunskega	obmo-

čja	PRO);
•	 javne	površine	(oznaka	obračunskih	območij	JP).

(4)	 Obračunska	 območja	 posamezne	 komunalne	 opreme	 s	
prikazom	komunalne	opreme	so	podana	v	grafičnih	prilogah,	ki	
so	sestavni	del	programa	opremljanja	stavbnih	zemljišč.	Program	
opremljanja	 stavbnih	 zemljišč	 se	 v	 digitalni	 in	 analogni	 obliki	
hrani	v	prostorih	Občine	Muta.
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opreme,	na	katere	se	je	objekt	priključeval	že	v	preteklosti	pa	se	
upošteva	zgolj	del,	vezan	na	neto	tlorisno	površino	objekta	ozi-
roma	faktor	dejavnosti.	Če	je	vrednost	pozitivna,	se	zanjo	komu-
nalni	prispevek	obračuna.	V	nasprotnem	se	komunalni	prispevek	
ne	obračuna.	Odmera	komunalnega	prispevka	v	takem	primeru	se	
izvede	po	naslednjem	postopku:

a)	 Izračun	 komunalnega	 prispevka	 za	 komunalno	 opremo,	
na	katero	se	 je	objekt	priključeval	že	v	preteklosti	po	naslednji	
formuli,	ob	smiselnem	upoštevanju	vseh	določb	Pravilnika	o	me-
rilih	za	odmero	komunalnega	prispevka:

KPiO = (AtN – AtO) · Cti · Dti · K

pri	čemer	je:
•	 KPiO …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme,	na	katero	se	je	objekt	priključeval	že	v	
preteklosti,

•	 AtO …		neto	tlorisna	površina	obstoječega	objekta	(m2),
•	 AtN …		neto	tlorisna	površina	novega	objekta	(m2),
•	 K		 …		faktor	dejavnosti,
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	

komunalnega	prispevka,
•	 Cti …		stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	tlorisne	

površine	objekta	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju,

b)	Izračun	komunalnega	prispevka	za	komunalno	opremo,	na	
katero	se	objekt	priključuje	na	novo	po	naslednji	formuli,	ob	smi-
selnem	upoštevanju	vseh	določb	Pravilnika	o	merilih	za	odmero	
komunalnega	prispevka:

KPiN = ((Ap · Cpi · Dpi) + (K · At · Cti · Dti))

pri	čemer	je:
•	 KPiN …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme,	na	katero	se	objekt	priključuje	na	novo,
•	 Ap …  površina parcele (m2),
•	 At …  neto tlorisna površina objekta (m2),
•	 K	 …		faktor	dejavnosti,
•	 Dpi …		delež	površine	parcele	pri	izračunu	komunalnega	

prispevka,
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	

komunalnega	prispevka,
•	 Cpi …		indeksirani	stroški	opremljanja	kvadratnega	

metra	parcele	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju,

•	 Cti …		indeksirani	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	
neto	tlorisne	površine	objekta	z	določeno	komunalno	
opremo	na	obračunskem	območju.

(6)	V	primeru	spremembe	namembnosti	oz.	vrste	obstoječe-
ga	objekta,	kateremu	se	neto	 tlorisna	površina	ne	spreminja,	se	
komunalni	prispevek	odmeri	od	spremembe	faktorja	dejavnosti.	
Odmera	komunalnega	prispevka	v	 takem	primeru	se	 izvede	po	
naslednji	formuli,	ob	smiselnem	upoštevanju	vseh	določb	Pravil-
nika	o	merilih	za	odmero	komunalnega	prispevka:

KPi = (KN – KO) · Cti · Dti · At

pri	čemer	je:
•	 KPi …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme,

1,5.	Dobljena	površina	se	v	takem	primeru	upošteva	kot	površina	
parcele	pri	izračunu	komunalnega	prispevka.

(6)	Neto	tlorisna	površina	objekta	se	za	objekte,	za	katere	je	
potrebno	 pridobiti	 gradbeno	 dovoljenje,	 izračuna	 po	 standardu	
SIST	 ISO	 9836,	 tako	 da	 se	 povzame	 iz	 projekta	 za	 pridobitev	
gradbenega	dovoljenja.

(7)	Za	objekte,	za	katere	neto	tlorisne	površine	objekta	ni	mo-
goče	izračunati	oz.	določiti,	se	komunalni	prispevek	odmeri	le	od	
površine	parcele.	Tako	dobljeno	vrednost	se	ob	odmeri	pomnoži	
s	faktorjem	2.

6. člen
(1)	V	primeru	legalizacije	obstoječega	objekta	se	komunalni	

prispevek	zanj	obračuna	na	enak	način,	kot	 je	prikazan	v	prej-
šnjem	členu.

(2)	V	primeru	nadzidave,	dozidave,	rekonstrukcije,	pri	kateri	
se	povečuje	neto	tlorisna	površina	objekta,	gradnje	na	obstoječi	
gradbeni	 parceli	 in	 gradnje	 nadomestnega	 objekta,	 če	 se	 opre-
mljenost	 s	 komunalno	opremo	ne	 spreminja,	 se	 za	 izračun	ko-
munalnega	 prispevka	 upošteva	 le	 neto	 tlorisna	 površina	 objek-
ta.	V	 tem	primeru	se	ne	uporabljajo	določbe	 tega	odloka	glede	
preračuna	 stroškov	opremljanja	 na	 parcelo,	 ampak	 se	 upošteva	
zgolj	del,	vezan	na	neto	tlorisno	površino	objekta	oziroma	faktor	
dejavnosti.	

(3)	V	primeru	iz	drugega	odstavka	tega	člena	se	neto	tlorisna	
površina	objekta	izračuna	kot	razlika	med	neto	tlorisno	površino	
novega	objekta	in	neto	tlorisno	površino	obstoječega	objekta.	Če	
je	vrednost	pozitivna,	se	zanjo	komunalni	prispevek	obračuna.	V	
nasprotnem	se	komunalni	prispevek	ne	obračuna.	Višina	komu-
nalnega	prispevka	se	določi	po	naslednji	formuli,	ob	smiselnem	
upoštevanju	vseh	določb	Pravilnika	o	merilih	za	odmero	komu-
nalnega	prispevka:

KPi = (AtN – AtO) · Cti · Dti · K

pri	čemer	je:
•	 KPi …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme,
•	 AtO …		neto	tlorisna	površina	obstoječega	objekta	(m2),
•	 AtN …		neto	tlorisna	površina	novega	objekta	(m2),
•	 K		 …		faktor	dejavnosti,
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	

komunalnega	prispevka,
•	 Cti …		stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	tlorisne	

površine	objekta	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju.

(4)	V	primeru	nadzidave,	dozidave,	rekonstrukcije,	pri	kateri	
se	ne	povečuje	neto	tlorisna	površina	objekta,	gradnje	na	obstoje-
či	gradbeni	parceli	in	gradnje	nadomestnega	objekta,	če	se	opre-
mljenost	s	komunalno	opremo	spreminja,	se	za	izračun	komunal-
nega	prispevka:
•	 za	komunalno	opremo,	ki	se	ne	spreminja,	upošteva	le	neto	

tlorisna	površina	objekta,	
•	 za	komunalno	opremo,	na	katero	se	objekt	na	novo	priključu-

je,	upošteva	tako	površina	parcele,	kot	neto	tlorisna	površina	
objekta.	
(5)	V	primeru	četrtega	odstavka	tega	člena	se	uporabljajo	do-

ločbe	tega	odloka	glede	preračuna	stroškov	opremljanja	na	par-
celo	in	neto	tlorisno	površino	objekta	zgolj	za	komunalno	opremo	
na	katero	se	objekt	na	novo	priključuje,	za	ostale	vrste	komunalne	
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•	 At …  neto tlorisna površina stavbe (m2),
•	 KN  …		faktor	dejavnosti	novega	objekta,
•	 KO		 …		faktor	dejavnosti	obstoječega	objekta,
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	

komunalnega	prispevka,
•	 Cti …		stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	tlorisne	

površine	objekta	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju.

(7)	V	primeru,	da	zavezanec	obstoječemu	objektu	spreminja	
tako	neto	tlorisno	površino	objekta,	kot	namembnost,	se	komu-
nalni	prispevek	odmeri	v	dveh	fazah.	V	prvi	fazi	se	odmeri	ko-
munalni	prispevek	za	spremembo	neto	tlorisne	površine	objekta,	
pri	čemer	se	za	novi	del	objekta	pri	izračunu	upošteva	predvidena	
namembnost	tega	dela	objekta.	V	drugi	fazi	se	odmeri	komunal-
ni	 prispevek	 za	 spremembo	 namembnosti	 obstoječega	 objekta.	
Komunalni	 prispevek	 se	 odmeri	 za	 neto	 tlorisno	 površino	 ob-
stoječega	objekta	 ali	 njegovega	dela,	 kateremu	 se	namembnost	
spreminja.

(8)	Določila	tega	odloka	se	uporabljajo	za	izračun	komunal-
nega	prispevka	na	celotnem	območju	občine	Muta.	Na	posame-
znih	območjih	občine	Muta,	kjer	bodo	sprejeti	posebni	odloki	
o	programu	opremljanja	stavbnih	zemljišč,	 se	na	podlagi	 tega	
odloka	 izračunajo	 stroški	 za	 obstoječo	 že	 zgrajeno	 komunal-
no	opremo	 (t.i.	 nadomestitveni	 stroški).	Posebne	programe	 se	
sprejme	za	območja,	ki	bodo	urejena	s	podrobnimi	izvedbenimi	
prostorskimi	akti.

(9)	Na	območjih,	ki	se	s	komunalno	opremo	na	novo	ureja-
jo,	se	komunalni	prispevek	zavezancem	odmeri	na	podlagi	za	to	
območje	sprejetega	programa	opremljanja	stavbnih	zemljišč,	ki	
prikaže	in	obračuna	predvidene	stroške	gradnje	nove	komunalne	
opreme	 na	 tem	 območju.	 Stroški	 za	 obstoječo	 že	 zgrajeno	 ko-
munalno	opremo	na	tem	območju	se	obračunajo	na	podlagi	tega	
odloka	po	naslednji	formuli:

CpiS = CpiO · 0,1 + CpiN oziroma CtiS = CtiO · 0,1 + CtiN

pri	čemer	je:
•	 CpiS …		skupni	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	parcele	

z	določeno	komunalno	opremo	na	obračunskem	
območju,	na	katerem	se	na	novo	ureja	komunalna	
oprema,

•	 CtiS …		skupni	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	
tlorisne	površine	objekta	z	določeno	komunalno	
opremo	na	obračunskem	območju,	na	katerem	se	na	
novo ureja komunalna oprema,

•	 CpiN …		stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	parcele	z	
določeno	novo	komunalno	opremo	na	obračunskem	
območju	(območje,	ki	se	opremlja	z	novo	komunalno	
opremo),

•	 CtiN …		stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	tlorisne	
površine	objekta	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju	(območje,	ki	se	opremlja	z	novo	
komunalno opremo),

•	 CpiO …		obstoječi	stroški	opremljanja	kvadratnega	
metra	parcele	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju,	določeni	s	tem	odlokom,

•	 CtiO …		obstoječi	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	
neto	tlorisne	površine	objekta	z	določeno	komunalno	
opremo	na	obračunskem	območju,	določeni	s	tem	
odlokom.

7. člen
(1)	 Obračunski	 stroški	 obstoječe	 in	 predvidene	 komunalne	

opreme	znašajo:

Vrsta komunalne opreme Obračunsko 
območje

Vrednost  
[€]

Ceste OBO_C_1 10.630.158,08

Vodovod
OBO_V_1 5.980.246,92
OBO_V_2 53.756,64
OBO_V_3 62.500,00

Prostori	za	ravnanje	z	odpadki OBO_PRO_1 304.702,04
Javne	površine OBO_JP_1 176.150,24

(2)	Obračunski	stroški	preračunani	na	mersko	enoto	kvadra-
tnega	metra	parcele	(Cpi)	za	določeno	komunalno	opremo	na	po-
sameznem	obračunskem	območju	so:

Vrsta 
opreme

Oznaka 
obračunskega 

območja

Površina 
parcel 
[m2]

Vrednost  
[€]

Cena 
na 

enoto  
[€/m2]

Ceste OBO_C_1 2.482.850,30 10.630.158,08 4,281

Vodovod
OBO_V_1 1.842.976,71 5.980.246,92 3,245
OBO_V_2 22.682,42 53.756,64 2,370
OBO_V_3 42.581,51 62.500,00 1,468

Prostori	za	
ravnanje	z	
odpadki

OBO_PRO_1 2.482.850,30 304.702,04 0,123

Javne	
površine OBO_JP_1 2.482.850,30 176.150,24 0,071

(3)	Obračunski	stroški	preračunani	na	mersko	enoto	neto	tlo-
risne	površine	objekta	(Cti)	za	določeno	komunalno	opremo	na	
posameznem	obračunskem	območju	so:

Vrsta 
opreme

Oznaka 
obračunskega 

območja

Neto 
tlorisna 
površina 
objektov 

[m2]

Vrednost  
[€]

Cena na 
enoto  
[€/m2]

Ceste OBO_C_1 517.956,28 10.630.158,08 20,523

Vodovod
OBO_V_1 417.840,45 5.980.246,92 14,312
OBO_V_2 2.704,82 53.756,64 19,874
OBO_V_3 5.104,25 62.500,00 12,245

Prostori	za	
ravnanje	z	
odpadki

OBO_PRO_1 517.956,28 304.702,04 0,588

Javne	
površine OBO_JP_1 517.956,28 176.150,24 0,340

8. člen
Komunalni	prispevek,	izračunan	na	način	iz	5.	člena	tega	od-

loka,	se	revalorizira	z	indeksom	cen	za	posamezno	leto,	ki	ga	ob-
javlja	Združenje	za	gradbeništvo	v	okviru	Gospodarske	zbornice	
Slovenije,	pod	»Gradbena	dela	–	ostala	nizka	gradnja«,	glede	na	
izhodiščne	cene	iz	tega	odloka.	
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nanaša	na	vodovodno	omrežje,	ne	pa	za	javno	infrastrukturo	oz.	
infrastrukturo,	ki	je	opredeljena	kot	grajeno	javno	dobro	in	ki	se	
nanaša	na	cestno	omrežje,	javne	površine	in	površine	za	ravnanje	
z	odpadki.

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

12. člen
(1)	Komunalni	prispevek	odmeri	občinska	uprava	z	odločbo:

•	 na	zahtevo	zavezanca	ali;
•	 po	uradni	dolžnosti.

(2)	Po	uradni	dolžnosti	lahko	komunalni	prispevek	občinska	
uprava	odmeri	v	naslednjih	primerih:
•	 komunalni	prispevek	se	odmerja	zaradi	izboljšanja	opremlje-

nosti	stavbnega	zemljišča	s	komunalno	opremo;
•	 Občina	 prejme	 obvestilo	 o	 popolnosti	 vloge	 za	 pridobitev	

gradbenega	dovoljenja,	poslano	s	strani	Upravne	enote	v	za-
vezančevem	imenu,

•	 če	Občina,	na	podlagi	odločbe	inšpektorja	ali	drugače	dosto-
pnih	evidenc,	ugotovi,	da	je	lastnik	obstoječega	objekta	spre-
menil	namembnost	objekta	ali	njegovo	neto	tlorisno	površino	
in	ni	 sam	vložil	 zahteve	za	novo	odmero	komunalnega	pri-
spevka.
(3)	 Rok	 za	 izdajo	 odločbe	 iz	 prve	 alineje	 prvega	 odstavka	

prve	 in	druge	alineje	drugega	odstavka	 tega	člena	 je	15	dni.	O	
izdani	odločbi	Občina	obvesti	tudi	Upravno	enoto.

(4)	Odmera	komunalnega	prispevka	na	podlagi	prve	alineje	
drugega	odstavka	 tega	člena	se	praviloma	izvede	v	roku	6	me-
secev	 po	 pridobitvi	 uporabnega	 dovoljenja	 za	 zgrajeno	 novo	
komunalno	opremo.	Komunalni	prispevek	se	za	predvideno	ko-
munalno	opremo	zavezancu	 lahko	odmeri	 tudi	že	pred	 tem,	ko	
mu	je	omogočena	priključitev	oziroma	njena	uporaba,	če	je	njena	
gradnja	predvidena	v	proračunu	Občine	v	tekočem	ali	naslednjem	
letu.

(5)	Odmera	komunalnega	prispevka	na	podlagi	tretje	alineje	
drugega	odstavka	tega	člena	se	izvede	v	roku	6	mesecev	potem,	
ko	Občina	ugotovi,	da	je	lastnik	objekta	spremenil	njegovo	na-
membnost.

(6)	Zoper	odločbo	iz	prve	alineje	drugega	odstavka	je	dovo-
ljena	pritožba	v	roku	15	dni	od	dneva	vročitve.	O	pritožbi	odloča	
župan.	Rok	za	odločitev	o	pritožbi	 je	30	dni	od	dneva	prejema	
pritožbe.

(7)	Pritožba	zoper	odločbo	inšpektorja	o	spremembi	namemb-
nosti	objekta	zadrži	izvršitev	odločbe	o	višini	komunalnega	pri-
spevka.

13. člen
(1)	Sredstva	zbrana	po	tem	odloku,	so	sredstva	proračuna	Ob-

čine	Muta.	
(2)	Občina	Muta	 lahko	 sredstva	 zbrana	 po	 tem	 odloku	 po-

rablja	samo	za	namen	opremljanja	stavbnih	zemljišč	v	skladu	z	
načrtom	razvojnih	programov	občinskega	proračuna.

14. člen
(1)	Komunalni	prispevek	zavezanci	plačajo	v	enkratnem	zne-

sku.
(2)	 Pri	 odmeri	 komunalnega	 prispevka	 občina,	 na	 zahtevo	

zavezanca,	upošteva	morebitne	že	plačane	prispevke	za	gradnjo	

9. člen
Razmerje	med	deležem	površine	parcele	 (Dpi)	pri	 izračunu	

komunalnega	prispevka	in	deležem	neto	tlorisne	površine	stavbe	
(Dti)	 pri	 izračunu	 komunalnega	 prispevka	 je	Dpi:Dti=	 0,5:0,5.	
Tako	 je	 delež	 površine	 parcele	 pri	 izračunu	 komunalnega	 pri-
spevka	(Dpi)	0,5,	delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izraču-
nu	komunalnega	prispevka	(Dti)	pa	0,5.

10. člen
(1)	Faktor	dejavnosti	(K)	se	opredeli	glede	na	razdelitev,	ki	je	

navedena	v	uredbi,	ki	ureja	uvedbo	in	uporabo	enotne	klasifikaci-
je	vrst	objektov	in	objektov	državnega	pomena.	Faktor	dejavnosti	
po	tem	odloku	je:

Klasifika-
cijska 

številka
Klasifikacija

Faktorji 
dejavnosti 

(K)

11100 Enostanovanjske	stavbe 1,0
11210 Dvostanovanjske	stavbe 1,1
11221 Tri-	in	večstanovanjske	stavbe 1,3

11300 Stanovanjske	stavbe	za	posebne	
namene 0,7

121 Gostinske	stavbe 1,2
122 Upravne	in	pisarniške	stavbe 1,2

123 Trgovske	in	druge	stavbe	za	storitvene	
dejavnosti 1,2

12303 Bencinski	servisi 1,3

124 Stavbe	za	promet	in	stavbe	za	
izvajanje	elektronskih	komunikacij 1,3

125 Industrijske	stavbe	in	skladišča 1,2
126 Stavbe	splošnega	družbenega	pomena 0,7

12650 Športne	dvorane 0,8
127 Druge	nestanovanjske	stavbe 0,7

12712 Stavbe	za	rejo	živali 0,8

12714 Druge	ne	stanovanjske	kmetijske	
stavbe 0,7

12721 Stavbe	za	opravljanje	verskih	obredov 0,7
24110 Športna	igrišča 0,7

24122 Drugi	gradbeni	inženirski	objekti	za	
šport,	rekreacijo	in	prosti	čas 0,7

(2)	 Če	 klasifikacija	 objekta	 ni	 posebej	 navedena	 v	 zgornji	
tabeli,	 se	 faktor	 dejavnosti	 objektu	 določi	 glede	 na	 skupino	 iz	
zgornje	tabele	v	katero,	se	na	podlagi	uredbe,	ki	ureja	uvedbo	in	
uporabo	enotne	klasifikacije	vrst	objektov	in	objektov	državnega	
pomena,	objekt	razvrsti.	V	primeru,	da	dejavnosti	objekta	ni	mo-
žno	določiti	na	zgoraj	opisan	način	velja,	da	je	faktor	dejavnosti	
po	tem	odloku	1.

11. člen
(1)	V	primeru,	da	se	objekt	na	območju	ne	more	priključiti	na	

določeno	vrsto	infrastrukture,	se	komunalni	prispevek	ne	obraču-
na	v	celoti,	ampak	se	zmanjša	za	znesek	infrastrukture,	ki	je	na	
območju	ni.	

(2)	 Izjema	 pri	 obračunu	 komunalnega	 prispevka	 iz	 prvega	
odstavka	tega	člena	velja	le	za	individualno	infrastrukturo,	ki	se	
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munalnega	prispevka	na	območju	občine	Muta	(MUV,	št.	15/10)	
in	ga	v	 celoti	 nadomešča,	 zato	 slednji	 z	dnem	uveljavitve	 tega	
odloka	preneha	veljati.	

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

skem	uradnem	vestniku.

Številka:	00702-0003/2013-1	 Župan	Občine	Muta
Datum:	25.	april	2013	 Boris	Kralj,	s.	r.

posameznih	komunalnih	vodov	na	podlagi	predloženih	dokazil	o	
plačilu	in	za	tako	ugotovljene	amortizirane	prispevke	zniža	plači-
lo	odmerjenega	komunalnega	prispevka.

15. člen
(1)	 Če	 se	Občina	 in	 investitor	 dogovorita,	 da	 bo	 investitor	

sam,	na	lastne	stroške,	delno	ali	v	celoti	zgradil	komunalno	opre-
mo	na	neopremljenem	ali	delno	opremljenem	zemljišču,	se	ta	do-
govor	sklene	s	pogodbo	o	opremljanju.	Pogodba	o	opremljanju	se	
sklene	skladno	z	določili	zakona,	ki	ureja	prostorsko	načrtovanje.

(2)	Šteje	se,	da	je	investitor	v	primeru	iz	prvega	odstavka	tega	
člena,	 na	 ta	 način	 v	 naravi	 plačal	 komunalni	 prispevek	Občini	
Muta	za	izvedbo	komunalne	opreme,	ki	jo	je	zgradil.	Investitor	je	
dolžan	plačati	še	preostali	del	komunalnega	prispevka,	v	kolikor	
bo	obremenil	že	zgrajeno	komunalno	opremo,	na	katero	bo	pri-
ključil	komunalno	opremo,	katere	investitor	je.

16. člen
(1)	Ob	plačilu	komunalnega	prispevka	ima	zavezanec	pravi-

co	od	Občine	zahtevati	sklenitev	pogodbe	o	medsebojnih	obve-
znostih	v	zvezi	s	priključevanjem	objekta	na	komunalno	opremo.	
Občina	mora	 skleniti	pogodbo	z	zavezancem	v	 roku	30	dni	od	
dneva	podane	zahteve.

(2)	S	pogodbo	iz	prejšnjega	odstavka	se	določi	rok	za	priklju-
čitev	objekta	na	komunalno	opremo	in	druga	vprašanja	v	zvezi	s	
priključevanjem	objekta	na	komunalno	opremo.

17. člen
(1)	Za	gradnjo	in	posodobitev	gospodarske	javne	infrastruktu-

re	se	komunalni	prispevek	ne	plača.
(2)	Komunalni	prispevek	se	ne	plača	za	gradnjo	neprofitnih	

stanovanj	 in	 gradnjo	 posameznih	 vrst	 stavb	 za	 izobraževanje,	
znanstveno-raziskovalno	delo	in	zdravstvo	v	skladu	s	predpisi	o	
enotni	klasifikaciji	vrst	objektov,	katerih	investitor	je	občina	ali	
država	oz.	pravna	oseba	v	lasti	Občine	Muta	ali	države.	

(3)	 O	 ostalih	 oprostitvah	 in	 olajšavah	 plačila	 komunalnega	
prispevka	odloča,	po	predlogu	župana,	Občinski	svet.	V	tem	pri-
meru	mora	Občina	oproščena	sredstva	iz	tega	odstavka	v	enaki	
višini	nadomestiti	iz	nenamenskih	prihodkov	občinskega	prora-
čuna.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Odmera	komunalnega	prispevka	se	v	nedokončanih	postop-

kih,	v	katerih	do	začetka	veljave	tega	odloka	še	niso	bile	izdane	
odločbe	o	odmeri	komunalnega	prispevka,	dokonča	po	doseda-
njih	predpisih.

19. člen
Program	 opremljanja	 stavbnih	 zemljišč	 vključno	 s	 priloga-

mi	je	v	analogni	in	digitalni	obliki	na	vpogled	na	sedežu	Občine	
Muta.

20. člen
Ta	odlok	predstavlja	posodobitev	in	dopolnitev	Odloka	o	pro-

gramu	opremljanja	 stavbnih	zemljišč	 in	merilih	 za	odmero	ko-

183

Na	podlagi	74.	člena	Zakona	o	prostorskem	načrtovanju	(Ura-
dni	 list	 RS,	 št.	 33/07,	 70/08-ZVO-1B,	 108/09,	 80/10-ZUPUD-
PP	 (106/10	 popr.),	 43/11-ZKZ-C,	 57/12,	 57/12-ZUPUDPP-A,	
109/12),	29.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	(Uradni	list	RS,	
št.	94/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	27/08	–	odl.	US,	76/08,	
79/09,	 51/10,	 40/12-ZUJF),	 Uredbe	 o	 vsebini	 programa	 opre-
mljanja	stavbnih	zemljišč	(Uradni	list	RS,	št.	80/07),	Pravilnika	
o	merilih	za	odmero	komunalnega	prispevka	(Uradni	list	RS,	št.	
95/07),	 ter	15.	člena	Statuta	Občine	Muta	 (MUV,	štev.	15/12	–	
uradno	prečiščeno	besedilo)	je	občinski	svet	Občine	Muta	na	19.	
redni	seji	dne	25.	aprila	2013	sprejel

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za območje 
»Naselja SE 3 – Ob polju Zgornja Muta«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S	tem	odlokom	se	določijo	podrobnejša	merila	za	odmero	ko-

munalnega	prispevka	za	območje,	ki	se	ureja	skladno	z	Odlokom	
o	občinskem	podrobnem	prostorskem	načrtu	za	naselje	SE	3	–	Ob	
polju	Zgornja	Muta	v	Občini	Muta	(MUV,	št.	18/08,	v	nadaljeva-
nju	–	območje	»Naselja	SE	3	–	Ob	polju	Zgornja	Muta«).	

2. člen
Sestavni	del	odloka	je	Program	opremljanja	stavbnih	zemljišč	

za	območje	»Naselja	SE	3	–	Ob	polju	Zgornja	Muta«,	ki	ga	 je	
izdelalo	podjetje	ZaVita,	svetovanje,	d.o.o.	iz	Cerknice,	pod	šte-
vilko	032/2013	v	aprilu	2013.

3. člen
V	odloku	uporabljeni	izrazi	pomenijo	sledeče:

•	 Program	opremljanja	je	dokument,	na	podlagi	katerega	se	iz-
vaja	opremljanje	stavbnih	zemljišč	s	komunalno	opremo	in	je	
osnova	za	obračun	komunalnega	prispevka.

•	 Komunalna	oprema	so:	
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(5)	Analiza	obstoječe	komunalne	opreme,	obračunska	obmo-
čja	ter	skupni	in	obračunski	stroški	obstoječe	komunalne	opreme	
izhajajo	neposredno	iz	Odloka	o	programu	opremljanja	stavbnih	
zemljišč	in	merilih	za	odmero	komunalnega	prispevka	na	obmo-
čju	Občine	Muta	(MUV,	št.	15/2010)	in	njegovih	sprememb.

II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

5. člen
Komunalni	 prispevek	po	 tem	odloku	 se	 izračuna	 in	 odmeri	

zavezancu	kadar:
•	 se	bo	zavezanec	priključil	na	oziroma	mu	bo	omogočena	upo-

raba	predvidene	nove	komunalne	opreme,	katere	gradnja	 je	
predvidena	v	tekočem	ali	naslednjem	letu,

•	 zavezanec	 izvaja	 rekonstrukcijo	 objekta	 na	 obravnavanem	
območju	in	s	tem	spreminja	namembnost	objekta,

•	 zavezanec	izvaja	rekonstrukcijo	objekta	na	območju	in	s	tem	
povečuje	neto	tlorisno	površino	objekta.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
(1)	Višina	komunalnega	prispevka	se	določi	po	naslednji	for-

muli:

KPi = ((Ap · Cpi · Dpi) + (K · At · Cti · Dti))

pri	čemer	je:
•	 KPi …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme
•	 Ap …  površina parcele (m2)
•	 At …  neto tlorisna površina objekta (m2)
•	 K	 …		faktor	dejavnosti
•	 Dpi …		delež	parcele	pri	izračunu	komunalnega	prispevka
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	

komunalnega	prispevka
•	 Cpi …		indeksirani	stroški	opremljanja	kvadratnega	

metra	parcele	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju

•	 Cti …		indeksirani	stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	
neto	tlorisne	površine	objekta	z	določeno	komunalno	
opremo	na	obračunskem	območju

(2)	Celotni	komunalni	prispevek	se	izračuna	na	naslednji	na-
čin:

KP = ∑ KPi · i

pri	čemer	je:
•	 KPi …		izračunani	komunalni	prispevek	za	posamezno	vrsto	

komunalne	opreme,	na	katero	se	objekt	priključuje
•	 KP …		celotni	izračunani	komunalni	prispevek
•	 i …		indeks	rasti	cen	v	gradbeništvu

(3)	Površina	parcele	se	za	objekte,	za	katere	je	potrebno	prido-
biti	gradbeno	dovoljenje,	ugotovi	iz	projekta	za	pridobitev	grad-
benega	dovoljenja.

(4)	Kadar	parcele	objekta	ni	mogoče	izračunati	na	način,	dolo-
čen	s	prejšnjim	odstavkom,	oziroma	parcela	ni	določena,	se	le-ta	
določi	na	podlagi	dejanskega	stanja	oziroma	na	podlagi	meril	in	
pogojev	iz	veljavnih	prostorsko	izvedbenih	aktov	občine.	

	 -	 objekti	in	omrežja	infrastrukture	za	izvajanje	obveznih	lo-
kalnih	gospodarskih	javnih	služb	varstva	okolja	po	predpi-
sih,	ki	urejajo	varstvo	okolja;

	 -	 objekti	 in	omrežja	 infrastrukture	za	 izvajanje	 izbirnih	 lo-
kalnih	gospodarskih	 javnih	služb	po	predpisih,	ki	urejajo	
energetiko,	na	območjih,	kjer	je	priključitev	obvezna;

	 -	 objekti	grajenega	javnega	dobra,	in	sicer:	občinske	ceste,	
javna	parkirišča	in	druge	javne	površine.

•	 Komunalni	prispevek	je	plačilo	dela	stroškov	gradnje	komu-
nalne	opreme,	ki	ga	zavezanec	plača	občini.	V	višini	komu-
nalnega	prispevka	niso	vključeni	stroški	vzdrževanja	komu-
nalne	opreme.	

•	 Obračunski	 stroški	 komunalne	 opreme	 so	 tisti	 del	 skupnih	
stroškov	 komunalne	 opreme,	 ki	 se	 financirajo	 iz	 sredstev	
zbranih	s	plačili	komunalnih	prispevkov	 in	bremenijo	dolo-
čljive	zavezance.

•	 Obračunsko	območje	posamezne	vrste	komunalne	opreme	je	
območje,	na	katerem	se	zagotavlja	priključevanje	na	to	vrsto	
komunalne	opreme	oziroma	območje	njene	uporabe.

•	 Neto	tlorisna	površina	objekta	je	seštevek	vseh	tlorisnih	povr-
šin	objekta	in	se	izračuna	po	standardu	SIST	ISO	9836.

•	 Parcela	je	zemljiška	parcela	ali	njen	del,	na	kateri	je	možno	
graditi	objekt	ali	je	objekt	že	zgrajen	in	za	katerega	mora	za-
vezanec	plačati	komunalni	prispevek.	Za	parcelo	se	šteje	tudi	
gradbena	parcela	iz	veljavnih	prostorskih	aktov.	

4. člen 
(1)	Program	opremljanja	stavbnih	zemljišč	za	območje	»Na-

selja	SE	3	–	Ob	polju	Zgornja	Muta«	je	izdelan	v	skladu	z	Ured-
bo	o	vsebini	programa	opremljanja	stavbnih	zemljišč	(Uradni	list	
RS,	št.	80/07)	in	vsebuje:
•	 analizo	obstoječe	komunalne	opreme	(infrastrukture)	v	bližini	

obravnavanega	območja,
•	 analizo	predvidene	komunalne	opreme	(infrastrukture)	za	po-

trebe	obravnavanega	območja,
•	 obračunska	območja	posameznih	vrst	komunalne	opreme	(in-

frastrukture),
•	 obračunske	stroške	opremljanja	po	posamezni	vrsti	komunal-

ne	opreme	in	po	obračunskih	območjih,
•	 preračun	 obračunskih	 stroškov	 opremljanja	 na	 stavbno	 ze-

mljišče	oziroma	na	neto	tlorisno	površino	objekta	po	posame-
zni	vrsti	komunalne	opreme,

•	 podrobnejša	merila	za	obračun	komunalnega	prispevka,
•	 terminski	plan	izvedbe	opremljanja.

(2)	Program	opremljanja	stavbnih	zemljišč	za	območje	»Na-
selja	 SE	 3	 –	Ob	 polju	Zgornja	Muta«	 sprejme	 občinski	 svet	 z	
odlokom.

(3)	Program	opremljanja	obravnava	naslednjo	predvideno	ko-
munalno	opremo	na	obravnavanem	območju:
•	 stroški	 pridobivanja	 zemljišč	 (oznaka	 obračunskih	 območij	

SPRIDZ);	
•	 stroški	priprave	zemljišč	(oznaka	obračunskih	območij	SPI-

PZ);
•	 ceste	(oznaka	obračunskih	območij	C);
•	 fekalna	kanalizacija	(oznaka	obračunskih	območij	FK);
•	 meteorna	kanalizacija	(oznaka	obračunskih	območij	MK);
•	 vodovod	(oznaka	obračunskih	območij	V);
•	 ravnanje	z	odpadki	(oznaka	obračunskih	območij	PRO).

(4)	Obračunska	območja	posamezne	vrste	predvidene	komu-
nalne	opreme	s	prikazom	komunalne	opreme	so	podana	v	grafič-
nih	prilogah,	ki	so	sestavni	del	programa	opremljanja.



ŠT. 9 – 15. 5. 2013 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 253

• KN  …		faktor	dejavnosti	novega	objekta
•	 KO		 …		faktor	dejavnosti	obstoječega	objekta
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	

komunalnega	prispevka
•	 Cti …		stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	tlorisne	

površine	objekta	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju

(5)	V	primeru,	da	zavezanec	obstoječemu	objektu	spreminja	
tako	neto	tlorisno	površino	objekta,	kot	namembnost,	se	komu-
nalni	prispevek	odmeri	v	dveh	fazah.	V	prvi	fazi	se	odmeri	ko-
munalni	prispevek	za	spremembo	neto	tlorisne	površine	objekta,	
pri	čemer	se	za	novi	del	objekta	pri	izračunu	upošteva	predvidena	
namembnost	tega	dela	objekta.	V	drugi	fazi	se	odmeri	komunal-
ni	 prispevek	 za	 spremembo	 namembnosti	 obstoječega	 objekta.	
Komunalni	 prispevek	 se	 odmeri	 za	 neto	 tlorisno	 površino	 ob-
stoječega	objekta	 ali	 njegovega	dela,	 kateremu	 se	namembnost	
spreminja.

8. člen
Komunalni	prispevek,	izračunan	na	način	iz	6.	člena	tega	od-

loka,	se	revalorizira	z	indeksom	cen	za	posamezno	leto,	ki	ga	ob-
javlja	Združenje	za	gradbeništvo	v	okviru	Gospodarske	zbornice	
Slovenije,	pod	»Gradbena	dela	–	ostala	nizka	gradnja«,	glede	na	
izhodiščne	cene	iz	tega	odloka,	ki	veljajo	za	leto	2009.	

9. člen
Razmerje	med	deležem	 stavbnih	 zemljišč	 (Dpi)	 in	 deležem	

neto	tlorisne	površine	stavbe	(Dti)	pri	izračunu	komunalnega	pri-
spevka	na	obravnavanem	območju	je	Dpi	:	Dti=	0,3	:	0,7.	Tako	
je	delež	parcele	pri	 izračunu	komunalnega	prispevka	(Dpi)	0,3,	
delež	 neto	 tlorisne	 površine	 objekta	 pri	 izračunu	 komunalnega	
prispevka	(Dti)	pa	0,7.

10. člen
(1)	 Pri	 izračunu	 komunalnega	 prispevka	 na	 obravnavanem	

območju	 se	 upošteva	 faktor	 dejavnosti.	Glede	 na	 vrsto	 predvi-
denih	objektov	na	obravnavanem	območju	»Naselja	SE	3	–	Ob	
polju	 Zgornja	Muta«	 s	 tem	 odlokom	 veljajo	 naslednji	 faktorji	
dejavnosti:
•	 enostanovanjske	stavbe	(klas.	št.	11100)	-	K=0,7
•	 dvostanovanjska	(klas.	št.	11210)	-	K=0,8
•	 tri-stanovanjska	(klas.	št.	11221)	-	K=0,9

11. člen
(1)	Stroški	opremljanja	preračunani	na	mersko	enoto	kvadra-

tnega	metra	stavbnega	zemljišča	za	določeno	komunalno	opremo	
na	obračunskem	območju	so	(Cpi):

Vrsta opreme
Oznaka 

obračunskega 
območja

PP  
[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena 
na 

enoto  
[EUR/

m2]
I. STROŠKI	

PRIDOBIVANJA	
ZEMLJIŠČ

OBO_SPRIDZ_1 27.755,76 88.630,50 3,193

II. STROŠKI	
PRIPRAVE	
ZEMLJIŠČ

OBO_SPIPZ_1 27.755,76 82.765,20 2,982

(5)	V	kolikor	parcele	ni	mogoče	določiti	na	način	iz	prejšnje-
ga	odstavka,	se	površina	stavbišča	objekta	pomnoži	s	faktorjem	
1,5,	pri	čemer	tako	izračunana	vrednost	nadomesti	spremenljivko	
Ap	 iz	 formule	 za	 izračun	 komunalnega	 prispevka	 za	 določeno	
vrsto	komunalne	opreme	(KPi)	iz	prvega	odstavka	tega	člena.

(6)	Neto	tlorisna	površina	objekta	se	za	objekte,	za	katere	je	
potrebno	 pridobiti	 gradbeno	 dovoljenje,	 izračuna	 po	 standardu	
SIST	 ISO	 9836,	 tako	 da	 se	 povzame	 iz	 projekta	 za	 pridobitev	
gradbenega	dovoljenja.

(7)	Za	objekte,	 za	 katere	 se	 ne	more	 izračunati	 oz.	 določiti	
neto	 tlorisna	 površina	 objekta,	 se	 komunalni	 prispevek	 odme-
ri	 le	od	površine	parcele.	Tako	dobljeno	vrednost	se	ob	odmeri	
pomnoži	s	 faktorjem	2,	 le-ta	pa	nadomesti	 spremenljivko	At	 iz	
formule	za	izračun	komunalnega	prispevka	za	določeno	vrsto	ko-
munalne	opreme	(KPi)	iz	prvega	odstavka	tega	člena.

7. člen
(1)	V	primeru	legalizacije	obstoječega	objekta	se	komunalni	

prispevek	zanj	obračuna	na	enak	način,	kot	 je	prikazan	v	prej-
šnjem	členu.

(2)	V	primeru	nadzidave,	dozidave,	rekonstrukcije,	pri	kateri	
se	spreminja	namembnost	objekta	ali	povečuje	neto	tlorisna	povr-
šina	objekta,	gradnje	na	obstoječi	parceli	in	gradnje	nadomestne-
ga	objekta	se	za	izračun	komunalnega	prispevka	upošteva	le	neto	
tlorisna	površina	objekta.	V	tem	primeru	se	ne	uporabljajo	določ-
be	 tega	odloka	glede	preračuna	 stroškov	opremljanja	na	parce-
lo,	ampak	se	upošteva	zgolj	del,	vezan	na	neto	tlorisno	površino	
objekta	oziroma	faktor	dejavnosti.	

(3)	Tako	se	neto	 tlorisna	površina	objekta	 izračuna	kot	 raz-
lika	med	neto	tlorisno	površino	novega	objekta	in	neto	tlorisno	
površino	obstoječega	objekta.	Če	je	vrednost	pozitivna	se	zanjo	
komunalni	prispevek	obračuna.	V	nasprotnem	se	komunalni	pri-
spevek	 ne	 obračuna.	 Odmera	 komunalnega	 prispevka	 v	 takem	
primeru	se	izvede	po	naslednji	formuli:

KPi = (AtN – AtO) · Cti · Dti · K

pri	čemer	je:
•	 KPi …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme
•	 AtO …		neto	tlorisna	površina	obstoječega	objekta	(m2)
•	 AtN …		neto	tlorisna	površina	novega	objekta	(m2)
•	 K		 …		faktor	dejavnosti
•	 Dti …		delež	neto	tlorisne	površine	objekta	pri	izračunu	

komunalnega	prispevka
•	 Cti …		stroški	opremljanja	kvadratnega	metra	neto	tlorisne	

površine	objekta	z	določeno	komunalno	opremo	na	
obračunskem	območju

(4)	V	primeru	spremembe	namembnosti	oz.	vrste	obstoječega	
objekta,	kateremu	se	neto	tlorisna	površina	ne	spreminja,	se	ko-
munalni	prispevek	odmeri	od	spremembe	faktorja	dejavnosti,	v	
skladu	z	11.	členom	tega	odloka.	Odmera	komunalnega	prispev-
ka	v	takem	primeru	se	izvede	po	naslednji	formuli:

KPi = (KN – KO) · Cti · Dti · At

pri	čemer	je:
•	 KPi …		komunalni	prispevek	za	določeno	vrsto	komunalne	

opreme
•	 At …  neto tlorisna površina stavbe (m2)
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•	 ob	prejemu	obvestila	s	strani	upravne	enote	v	zavezančevem	
imenu,	da	je	vloga	za	izdajo	gradbenega	dovoljenja,	katero	je	
vložil	zavezanec,	popolna;

•	 po	uradni	dolžnosti.
(2)	Rok	za	izdajo	odločbe	iz	prve	in	druge	alineje	prvega	od-

stavka	tega	člena	je	15	dni.	O	izdani	odločbi	občina	obvesti	tudi	
upravno	enoto.

(3)	Po	uradni	dolžnosti	lahko	komunalni	prispevek	občinska	
uprava	odmeri	v	naslednjih	primerih:
•	 če	 je	 zgrajena	nova	komunalna	oprema,	 na	 katero	 se	 lahko	

priključijo	ali	jo	uporabljajo	lastniki	obstoječih	objektov;
•	 če	občina,	na	podlagi	odločbe	inšpektorja	ali	drugače	dosto-

pnih	evidenc,	ugotovi,	da	je	lastnik	obstoječega	objekta	spre-
menil	namembnost	objekta	ali	neto	tlorisno	površino	objekta	
in	ni	 sam	vložil	 zahteve	za	novo	odmero	komunalnega	pri-
spevka.
(4)	 Odmera	 komunalnega	 prispevka	 na	 podlagi	 prve	 aline-

je	 tretjega	 odstavka	 tega	 člena	 se	 izvede	v	 roku	6	mesecev	po	
pridobitvi	 uporabnega	 dovoljenja	 za	 zgrajeno	novo	komunalno	
opremo.

(5)	Odmera	komunalnega	prispevka	na	podlagi	druge	alineje	
tretjega	odstavka	tega	člena	se	izvede	v	roku	6	mesecev	potem,	
ko	občina	ugotovi,	da	 je	 lastnik	objekta	 spremenil	njegovo	na-
membnost	ali	neto	tlorisno	površino.

(6)	Zoper	izdano	odločbo	je	dovoljena	pritožba	v	roku	15	dni,	
o	kateri	odloča	župan.

(7)	Pritožba	zoper	odločbo	inšpektorja	o	spremembi	namemb-
nosti	objekta	zadrži	izvršitev	odločbe	o	višini	komunalnega	pri-
spevka.

14. člen
Sredstva	zbrana	po	tem	odloku,	so	sredstva	proračuna	Občine	

Muta.	Občina	Muta	lahko	sredstva	zbrana	po	tem	odloku	upora-
blja	samo	za	namen	opremljanja	zemljišč	za	gradnjo	v	skladu	z	
načrtom	razvojnih	programov	občinskega	proračuna.

15. člen
Komunalni	prispevek	zavezanec	plača	v	enkratnem	znesku.	

16. člen
Pri	odmeri	komunalnega	prispevka	občina,	na	zahtevo	zave-

zanca,	upošteva	morebitne	že	plačane	prispevke	za	gradnjo	posa-
meznih	komunalnih	vodov	na	podlagi	predloženih	dokazil	o	pla-
čilu	in	za	tako	ugotovljene	revalorizirane	prispevke	zniža	plačilo	
odmerjenega	komunalnega	prispevka.

17. člen
(1)	Če	se	občina	in	investitor	dogovorita,	da	bo	investitor	sam,	

na	lastne	stroške,	delno	ali	v	celoti	zgradil	komunalno	opremo	na	
neopremljenem	ali	delno	opremljenem	zemljišču,	se	ta	dogovor	
sklene	s	pogodbo	o	opremljanju.	Pogodba	o	opremljanju	se	skle-
ne	skladno	z	določili	78.	člena	Zakona	o	prostorskem	načrtova-
nju	(Uradni	list	RS,	št.	33/07,	70/08-ZVO-1B,	108/09,	80/10-ZU-
PUDPP	(106/10	popr.),	43/11-ZKZ-C).

(2)	Šteje	se,	da	je	investitor	v	primeru	iz	prvega	odstavka	tega	
člena,	 na	 ta	 način	 v	 naravi	 plačal	 komunalni	 prispevek	Občini	
Muta	za	izvedbo	komunalne	opreme,	ki	jo	je	zgradil.	Investitor	je	
dolžan	plačati	še	preostali	del	komunalnega	prispevka,	v	kolikor	

Vrsta opreme
Oznaka 

obračunskega 
območja

PP  
[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena 
na 

enoto  
[EUR/

m2]
III. STROŠKI	

GRADNJE	
OPREME

 0,00 437.023,57  

Cestno	omrežje OBO_C_1 27.755,76 205.756,60 7,413
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 27.755,76 47.185,81 1,700

Meteorna kanalizacija OBO_MK_1 27.755,76 109.668,06 3,951
Vodovodno	omrežje OBO_V_1 27.755,76 72.675,96 2,618
Ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 27.755,76 1.737,15 0,063

SKUPNI	STROŠKI	
OPREMLJANJA  608.419,27

(2)	Stroški	opremljanja	preračunani	na	mersko	enoto	neto	tlo-
risne	površine	objekta	za	določeno	komunalno	opremo	na	posa-
meznem	obračunskem	območju	so	(Cti):

Vrsta opreme
Oznaka 

obračunskega 
območja

NTPO  
[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena 
na 

enoto  
[EUR/

m2]
I.	 STROŠKI	

PRIDOBIVANJA	
ZEMLJIŠČ

OBO_SPRIDZ_1 10.800,00 88.630,50 8,207

II.	 STROŠKI	
PRIPRAVE	
ZEMLJIŠČ

OBO_SPIPZ_1 10.800,00 82.765,20 7,663

III.	 STROŠKI	
GRADNJE	
OPREME

  437.023,57  

Cestno	omrežje OBO_C_1 10.800,00 205.756,60 19,052
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 10.800,00 47.185,81 4,369

Meteorna kanalizacija OBO_MK_1 10.800,00 109.668,06 10,154
Vodovodno	omrežje OBO_V_1 10.800,00 72.675,96 6,729
Ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 10.800,00 1.737,15 0,161

SKUPNI	STROŠKI	
OPREMLJANJA   608.419,27

IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

12. člen
V	primeru,	da	se	objekt	na	območju	ne	more	priključiti	ali	se	

ne	priključi	na	določeno	vrsto	 infrastrukture,	se	komunalni	pri-
spevek	ne	obračuna	v	celoti,	ampak	se	zmanjša	za	znesek	infra-
strukture,	ki	je	na	območju	ni.	

13. člen
(1)	Komunalni	prispevek	odmeri	občinska	uprava	z	odločbo:

•	 na	zahtevo	zavezanca;
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1. člen
S	tem	odlokom	se	sprejme	zaključni	račun	proračuna	Občine	

Muta	za	leto	2012.	

2. člen
Prihodki	in	drugi	prejemki	ter	odhodki	in	drugi	izdatki	občine	

Muta	po	zaključnem	računu	za	leto	2012	znašajo:	

Konto	 Opis Realizacija	
2011

Realizacija	
2012

A.  BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I.		 SKUPAJ	PRIHODKI	

(70+71+72+73+74+78) 3.280.816 3.182.047
	 TEKOČI	PRIHODKI	(70+71) 2.893.518 2.788.447
	 70		DAVČNI	PRIHODKI 2.300.190 2.311.056
	 	 700		Davki	na	dohodek	in	

dobiček 2.117.391 2.112.144
	 	 	 7000	Dohodnina 2.117.391 2.112.144
	 	 703		Davki	na	premoženje 93.921 109.510
	 	 	 7030		Davki	na	

nepremičnine 80.285 93.456
	 	 	 7031		Davki	na	

premičnine 227 257
	 	 	 7032		Davki	na	

dediščine	in	
darila 1.103 333

	 	 	 7033		Davki	na	promet	
nepremičnin	
in	na	finančno	
premoženje 12.305 14.464

	 	 704		Domači	davki	na	blago	
in	storitve 88.661 89.402

	 	 	 7044		Davki	na	posebne	
storitve 860 1.961

	 	 	 7047		Drugi	davki	na	
uporabo	blaga	in	
storitev 87.801 87.441

	 	 706		Drugi	davki 217 0
	 	 	 7060		Drugi	davki 217 0
	 71		NEDAVČNI	PRIHODKI 593.328 477.391
	 	 710		Udeležba	na	dobičku	in	

dohodki	od	premoženja 558.116 438.427
	 	 	 7100		Prihodki	od	

udeležbe	na	
dobičku	in	
dividend	ter	
presežkov	
prihodkov	nad	
odhodki 135.932 0

	 	 	 7102		Prihodki	od	
obresti 906 1.591

	 	 	 7103		Prihodki	od	
premoženja 421.277 436.836

	 	 711		Takse	in	pristojbine 2.137 2.572

bo	obremenil	že	zgrajeno	komunalno	opremo,	na	katero	bo	pri-
ključil	komunalno	opremo,	katere	investitor	je.

18. člen
(1)	Ob	plačilu	komunalnega	prispevka	ima	zavezanec	pravico	

od	občine	zahtevati	sklenitev	pogodbe	o	medsebojnih	obvezno-
stih	 v	 zvezi	 s	 priključevanjem	 objekta	 na	 komunalno	 opremo.	
Občina	mora	 skleniti	pogodbo	z	zavezancem	v	 roku	30	dni	od	
dneva	podane	zahteve.

(2)	S	pogodbo	iz	prejšnjega	odstavka	se	določi	rok	za	priklju-
čitev	objekta	na	komunalno	opremo	in	druga	vprašanja	v	zvezi	s	
priključevanjem	objekta	na	komunalno	opremo.

19. člen
(1)	Za	gradnjo	in	posodobitev	gospodarske	javne	infrastruktu-

re	se	komunalni	prispevek	ne	plača.
(2)	Plačila	komunalnega	prispevka	je	v	skladu	s	sprejetim	sa-

nacijskim	programom	oproščen	zavezanec	za	objekt,	 s	 katerim	
bo	 nadomestil	 obstoječi	 objekt,	 uničen	 zaradi	 naravne	 nesreče.	
To	velja	le	za	objekt	z	enako	neto	tlorisno	površino	in	namemb-
nostjo,	kot	je	bil	prejšnji.

(3)	 O	 ostalih	 oprostitvah	 in	 olajšavah	 plačila	 komunalnega	
prispevka	odloča,	po	predlogu	župana,	občinski	svet.	

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Določila	tega	odloka	se	uporabljajo	za	izračun	komunalnega	

prispevka	na	območju	OPPN	»Naselja	SE	3	–	Ob	polju	Zgornja	
Muta«.

21. člen
Program	opremljanja	vključno	s	prilogami	je	na	vpogled	na	

sedežu	Občine	Muta.

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

skem	uradnem	vestniku.

Številka:	00702-0004/2013-1	 Župan	Občine	Muta
Datum:	25.	april	2013	 Boris	Kralj,	s.	r.
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Na	podlagi	62.,	96.,	97.,	98.	in	99.	člena	Zakona	o	javnih	fi-
nancah	(Uradni	list	RS,	št.	11/11	–	uradno	prečiščeno	besedilo)	in	
15.	člena	Statuta	občine	Muta	(MUV,	št.	15/12	–	uradno	prečišče-
no	besedilo)	je	občinski	svet	Občine	Muta	na	19.	redni	seji,	dne	
25.	aprila	2013	sprejel

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna

Občine Muta za leto 2012
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	 	 	 7400		Prejeta	sredstva	
iz	državnega	
proračuna 210.801 169.149

	 	 	 7401		Prejeta	sredstva	
iz	občinskih	
proračunov 70.727 66.134

	 	 	 7403		Prejeta	sredstva	
iz	javnih	skladov 0 0

	 	 741		Prejeta	sredstva	iz	
državnega	proračuna	
iz	sredstev	proračuna	
Evropske	unije 102.912 68.623

	 	 	 7413		Prejeta	sredstva	
iz	državnega	
proračuna	
iz	sredstev	
proračuna	
Evropske	unije 102.912 68.623

II.		 SKUPAJ	ODHODKI	
(40+41+42+43+45) 3.003.502 3.476.089

	 40		TEKOČI	ODHODKI 565.759 571.259
	 	 400		Plače	in	drugi	izdatki	

zaposlenim 170.795 144.779
	 	 	 4000		Plače	in	dodatki 150.030 126.696
	 	 	 4001		Regres	za	letni	

dopust 5.782 5.306
	 	 	 4002		Povračila	in	

nadomestila 9.737 9.421
	 	 	 4003		Sredstva	

za	delovno	
uspešnost 1.976 0

	 	 	 4004		Sredstva	za	
nadurno	delo 2.982 3.356

	 	 	 4009		Drugi	izdatki	
zaposlenim 289 0

	 	 401		Prispevki	delodajalcev	
za	socialno	varnost 27.087 23.907

	 	 	 4010		Prispevek	za	
pokojninsko	
in	invalidsko	
zavarovanje 13.224 11.423

	 	 	 4011		Prispevek	za	
zdravstveno	
zavarovanje 10.594 9.152

	 	 	 4012		Prispevek	za	
zaposlovanje 90 77

	 	 	 4013		Prispevek	za	
starševsko	
varstvo 149 129

	 	 	 4015		Premije	
kolektivnega	
dodatnega	
pokojninskega	
zavarovanja,	
na	podlagi	
ZKDPZJU 3.030 3.126

	 	 	 7111		Upravne	takse	in	
pristojbine 2.137 2.572

	 	 712		Globe	in	druge	denarne	
kazni 1.942 1.133

	 	 	 7120		Globe	in	druge	
denarne	kazni 1.942 1.133

	 	 713		Prihodki	od	prodaje	
blaga	in	storitev 2.785 5.739

	 	 	 7130		Prihodki	od	
prodaje	blaga	in	
storitev 2.785 5.739

	 	 714		Drugi	nedavčni	
prihodki 28.349 29.520

	 	 	 7141		Drugi	nedavčni	
prihodki 28.349 29.520

	 72		KAPITALSKI	PRIHODKI 558 79.248
	 	 720		Prihodki	od	prodaje	

osnovnih	sredstev 558 39.353
	 	 	 7200		Prihodki	od	

prodaje	zgradb	in	
prostorov 558 39.353

	 	 	 7202		Prihodki	od	
prodaje	opreme 0

	 	 722		Prihodki	od	
prodaje	zemljišč	
in	neopredmetenih	
sredstev 0 39.895

	 	 	 7221		Prihodki	od	
prodaje	stavbnih	
zemljišč 0 10.295

	 	 	 7222		Prihodki	
od	prodaje	
premoženjskih	
pravic	in	drugih	
neopredmetenih	
sredstev 0 29.600

	 73		PREJETE	DONACIJE 2.300 10.446
	 	 730		Prejete	donacije	iz	

domačih	virov 2.300 9.446
	 	 	 7300		Prejete	donacije	

in	darila	od	
domačih	pravnih	
oseb 2.300 4.446

	 	 731		Prejete	donacije	iz	tujih	
virov 0 1.000

	 	 	 7313		Prejete	donacije	
in	darila	od	tujih	
fizičnih	oseb 0 1.000

	 	 732		Donacije	za	odpravo	
posledic	naravnih	
nesreč 0 5.000

	 74		TRANSFERNI	PRIHODKI 384.440 303.906
	 	 740		Transferni	prihodki	iz	

drugih	javnofinančnih	
institucij 281.528 235.283
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	 	 	 4119		Drugi	transferi	
posameznikom 380.548 484.667

	 	 412		Transferi	neprofitnim	
organizacijam	in	
ustanovam 108.823 127.096

	 	 	 4120		Tekoči	transferi	
neprofitnim	
organizacijam	in	
ustanovam 108.823 127.096

	 	 413		Drugi	tekoči	domači	
transferi 955.430 1.040.788

	 	 	 4130		Tekoči	transferi	
občinam 24.321 22.341

	 	 	 4131		Tekoči	transferi	v	
sklade	socialnega	
zavarovanja 32.429 24.022

	 	 	 4132		Tekoči	transferi	v	
javne	sklade 9.331 7.497

	 	 	 4133		Tekoči	transferi	v	
javne	zavode 557.073 560.093

	 	 	 4135		Tekoča	plačila	
drugim	izvajal-
cem	javnih	služb,	
ki	niso	posredni	
proračunski	upo-
rabniki 324.021 412.717

	 	 	 4136		Tekoči	transferi	v	
javne	agencije 8.255 14.118

	 42		INVESTICIJSKI	
ODHODKI 851.532 1.062.764

	 	 420		Nakup	in	gradnja	
osnovnih	sredstev 851.532 1.062.764

	 	 	 4200		Nakup	zgradb	in	
prostorov 0

	 	 	 4202		Nakup	opreme 32.018 11.700
	 	 	 4203		Nakup	drugih	

osnovnih	sredstev 5.097 0
	 	 	 4204		Novogradnje,	

rekonstrukcije	in	
adaptacije 361.980 603.460

	 	 	 4205		Investicijsko	
vzdrževanje	in	
obnove 54.939 89.243

	 	 	 4206		Nakup	zemljišč	
in	naravnih	
bogastev 106.169 115.471

	 	 	 4207		Nakup	
nematerialnega	
premoženja 0 0

	 	 	 4208		Študije	o	izvedlji-
vosti	projektov,	
projektna	doku-
mentacija,	nadzor	
in	investicijski	
inženiring 291.330 242.890

	 	 402		Izdatki	za	blago	in	
storitve 336.121 366.728

	 	 	 4020		Pisarniški	in	
splošni	material	
in	storitve 74.748 105.911

	 	 	 4021		Posebni	material	
in	storitve 32.611 16.439

	 	 	 4022		Energija,	voda,	
komunalne	
storitve	in	
komunikacije 49.329 32.679

	 	 	 4023		Prevozni	stroški	
in	storitve 4.504 6.216

	 	 	 4024		Izdatki	za	
službena	
potovanja 625 445

	 	 	 4025		Tekoče	
vzdrževanje 24.081 60.657

	 	 	 4026		Poslovne	
najemnine	in	
zakupnine 983 7.873

	 	 	 4027		Kazni	in	
odškodnine 59.952 0

	 	 	 4029		Drugi	operativni	
odhodki 89.288 136.508

	 	 403		Plačila	domačih	obresti 11.373 7.830
	 	 	 4031		Plačila	obresti	

od	kreditov	
-	poslovnim	
bankam 6.478 1.873

	 	 	 4032		Plačilo	obresti	od	
kreditov	-	drugim	
fin.	institucijam 879 2.421

	 	 	 4033		Plačila	obresti	
od	kreditov	-	
drugim	domačim	
kreditodajalcem 4.017 3.536

	 	 409		Rezerve 20.383 28.015
	 	 	 4090		Splošna	

proračunska	
rezervacija 3.099 5.908

	 	 	 4091		Proračunska	
rezerva 5.000 5.000

	 	 	 4093		Sredstva	za	
posebne	namene 12.284 17.107

	 41		TEKOČI	TRANSFERI 1.492.097 1.703.908
	 	 410		Subvencije 47.296 51.357
	 	 	 4100		Subvencije	

javnim	podjetjem 10.999 32.142
	 	 	 4102		Subvencije	

privatnim	
podjetjem	in	
zasebnikom 36.298 19.215

	 	 411		Transferi	
posameznikom	in	
gospodinjstvom 380.548 484.667
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	 	 751		Prodaja	kapitalskih	
deležev 1.045

	 	 	 7510		Sredstva,	
pridobljena	
s	prodajo	
kapitalskih	
deležev	v	javnih	
podjetjih	in	
družbah,	ki	so	v	
lasti	države	ali	
občin 1.045

V.		 DANA	POSOJILA	IN	
POVEČANJE	KAPITALSKIH	
DELEŽEV	(440+441+442+443) 1.500

	 44		DANA	POSOJILA	
IN	POVEČANJE	
KAPITALSKIH	DELEŽEV	
(440+441+442+443) 1.500

	 	 441		Povečanje	kapitalskih	
deležev	v	javnih	
podjetjih	in	družbah,	
ki	so	v	lasti	države	ali	
občin 1.500

	 	 	 4410		Povečanje	
kapitalskih	
deležev	v	javnih	
podjetjih	in	
družbah,	ki	so	v	
lasti	države	ali	
občin 1.500

VI.		 PREJETA	MINUS	DANA	
POSOJILA	IN	SPREMEMBE	
KAPITALSKIH	DELEŽEV	
(IV.-V.) -455

C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII.		ZADOLŽEVANJE	(500+501) 0 736.540
	 50		ZADOLŽEVANJE 0 736.540
	 	 500		Domače	zadolževanje 0 736.540
	 	 	 5001		Najeti	krediti	pri	

poslovnih	bankah 0 736.540
VIII.		ODPLAČILA	DOLGA	

(550+551) 104.979 105.435
	 55		ODPLAČILA	DOLGA 104.979 105.435
	 	 550		Odplačila	domačega	

dolga 104.979 105.435
	 	 	 5501		Odplačila	

kreditov	
poslovnim	
bankam	-	
dolgoročni	kredit 95.000

	 	 	 5503		Odplačila	
kreditov	javnim	
skladom	-	
dolgoročni	kredit 9.979 10.435

IX.		 SPREMEMBA	STANJA	
SREDSTEV	NA	RAČUNU	
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 172.336 336.608

	 43		INVESTICIJSKI	
TRANSFERI 94.113 138.158

	 	 431		Investicijski	transferi	
pravnim	in	fizičnim	
osebam,	ki	niso	
proračunski	uporabniki 45.360 60.192

	 	 	 4310		Investicijski	
transferi	
neprofitnim	
organizacijam	in	
ustanovam 45.360 60.192

	 	 	 4314		Investicijski	
transferi	
posameznikom	in	
zasebnikom 0 0

	 	 	 4315		Investicijski	
transferi	drugim	
izvajalcem	
javnih	služb,	ki	
niso	posredni	
proračunski	
uporabniki 0 0

	 	 432		Investicijski	transferi	
proračunskim	
uporabnikom 48.753 77.966

	 	 	 4320		Investicijski	
transferi	občinam 2.898 2.615

	 	 	 4321		Investicijski	
transferi	javnim	
skladom	in	
agencijam 799 143

	 	 	 4323		Investicijski	
transferi	javnim	
zavodom 45.057 75.208

III.		 PRORAČUNSKI	PRESEŽEK/
PRIMANKLJAJ	(I.-II.) 277.314 -294.043

III/1.	PRIMARNI	PRESEŽEK	/	
PRIMANKLJAJ	

	 (I.-7102)-(II.-403-404) 287.782 -287.804
III/2.	TEKOČI	PRESEŽEK	/	

PRIMANKLJAJ	(70+71)-(40+41) 835.662 513.279
B.  RAČUN FINANČNIH 

TERJATEV IN NALOŽB
IV.		 PREJETA	VRAČILA	DANIH	

POSOJIL	IN	PRODAJA	
KAPITALSKIH	DELEŽEV	
(750+751+752) 0 1.045

	 75		PREJETA	VRAČILA	
DANIH	POSOJIL	IN	
PRODAJA	KAPITALSKIH	
DELEŽEV 0 1.045

	 	 750		Prejeta	vračila	danih	
posojil 0

	 	 	 7500		Prejeta	vračila	
danih	posojil	od	
posameznikov	in	
zasebnikov 0
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2. člen
Ta	sklep	prične	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Medobčin-

skem	uradnem	vestniku.

Številka:	00702-0003/2012-2	 Župan	Občine	Muta
Datum:	25.	april	2013	 Boris	Kralj,	s.	r.

X.		 NETO	ZADOLŽEVANJE	
	 (VII.-VIII.) -104.979 631.105
XI.		 NETO	FINANCIRANJE	

(VI.+X.-IX.) -277.314 294.043
XII.		 STANJE	SREDSTEV	

NA	RAČUNIH	NA	DAN	
31.12.2011 8.381 180.717

3. člen
Proračunske	rezerve	v	skupni	višini	10.000,00	EUR	ostanejo	

neporabljene	 in	 se	 prenesejo	 v	 naslednje	 proračunsko	obdobje.	
Sredstva	 rezervnega	sklada	stanovanj	v	višini	109.558,75	EUR	
se	prenesejo	v	naslednje	proračunsko	obdobje.

4. člen
Ostanek	sredstev	na	računih	in	v	blagajnah	konec	leta	2012	

v	višini	517.324,58	EUR	se	vključi	v	proračun	občine	Muta	za	
leto	2013	kot	prenesena	sredstva.	

5. člen
Pregled	prihodkov	in	razporeditev	prihodkov	zaključnega	ra-

čuna	proračuna,	račun	finančnih	terjatev	in	naložb	ter	račun	finan-
ciranja	so	sestavni	deli	tega	odloka.	

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

skem	uradnem	vestniku.	

Številka:	00702-0002/2013-1	 Župan	Občine	Muta
Datum:	25.	april	2013	 Boris	Kralj,	s.	r.
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Na	podlagi	15.	člena	Statuta	Občine	Muta	(MUV,	št.	15/12	–	
uradno	prečiščeno	besedilo)	je	občinski	svet	Občine	Muta	na	19.	
redni	seji	dne	25.	aprila	2013	sprejel

S K L E P
o razveljavitvi Obvezne razlage 2., 8., 9., 11. člena Odloka o 

prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta 
v občini Muta (MUV, št. 9/12)

1. člen
S	tem	sklepom	se	razveljavi	Obvezna	razlaga	2.,	8.,	9.	in	11.	

člena	Odloka	o	prostorsko	ureditvenih	pogojih	za	naselje	Muta	v	
občini	Muta,	ki	je	bila	sprejeta	na	10.	redni	seji	občinskega	sveta	
Občine	Muta	dne	27.	marca	2012	in	objavljena	v	Medobčinskem	
uradnem	vestniku	št.	9	dne	10.4.2012.
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Na	podlagi	7.	člena	Zakona	o	športu	(Uradni	list	RS,	št.	22/98,	
27/02,	 110/02	 in	15/03),	 v	 skladu	 z	usmeritvami	Nacionalnega	
programa	športa	v	Republiki	Sloveniji	(Uradni	list	RS,	št.	24/00,	
31/00),	21.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	(Uradni	list	RS,	
št.	94/2007-UPB2,	27/08,	76/08,	100/08,	79/09,	14/10,	51/10	in	
84/10)	ter	na	podlagi	Pravilnika	o	sofinanciranju	programov	špor-
ta	 v	 občini	 Pesnica	 (MUV,	 št.	 11/07),	 je	Občinski	 svet	Občine	
Pesnica	na	svoji	17.	redni	seji,	dne	23.	aprila	2013	sprejel

L E T N I  P R O G R A M 
športa v Občini Pesnica za leto 2013

Občina	 Pesnica	 skrbi	 za	 uresničevanje	 javnega	 interesa	 v	
športu	v	skladu	z	Zakonom	o	športu	/ZSpo/	(Ur.l.	RS,	št.	22/1998,	
27/2002	 Odl.US:	 U-I-210/98-32,	 110/2002-ZGO-1,	 15/2003-
ZOPA)	in	Nacionalnim	programom	športa	v	Republiki	Sloveniji	
(Ur.l.	RS,	št.	24/00	in	31/00).

Javni	interes	v	športu,	ki	bi	ga	naj	uresničevala	lokalna	sku-
pnost	obsega	naloge	lokalnega	pomena	v	vseh	segmentih	športa,	
zlasti	na	področju:
-	 športne	vzgoje	(športna	vzgoja	otrok,	mladine	in	študentov)
-	 športne	rekreacije
-	 kakovostnega	športa
-	 vrhunskega	športa
-	 športa	invalidov.

Na	podlagi	3.	člena	Zakona	o	športu	Občina	Pesnica	uresniču-
je	javni	interes	v	športu	tako,	da:
-	 zagotavlja	sredstva	za	izvedbo	nalog	v	vseh	segmentih,	še	zla-

sti	na	področjih,	ki	so	omenjena	v	prejšnjem	odstavku
-	 spodbuja	in	zagotavlja	pogoje	za	opravljanje	in	razvoj	špor-

tnih	dejavnosti
-	 načrtuje,	gradi	in	vzdržuje	lokalno	pomembne	športne	objekte.

V	občini	Pesnica	je	v	skladu	z	Zakonom	o	športu	in	Nacio-
nalnim	programom	športa	v	Republiki	Sloveniji	sprejet	Pravilnik	
o	načinu	in	postopkih	sofinanciranju	športnih	programov,	ki	 jih	
za	sofinanciranje	športnih	dejavnosti	zagotavlja	proračun	občine	
Pesnica.

V	letu	2013	bo	na	podlagi	javnega	razpisa,	ki	bo	objavljen	po	
sprejetju	proračuna	za	 leto	2013,	 sofinancirano	področje	 športa	
v	okviru:

Proračunske postavke » 18151 Sredstva za spodbujanje 
športne dejavnosti« v višini 18.600,00 evrov

Postopek	 bo	 vodila	 tričlanska	 komisija,	 ki	 jo	 bo	 imenoval	
župan.	Komisija	bo	pripravila	poročilo	županu,	ki	bo	s	sklepom	
razdelil	sredstva.	
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Sredstva	se	bodo	razdelila	za:
-  promocijske športne prireditve
-  strokovno izobraževanje v športu 
-  športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Interesna	 športna	 vzgoja	 šoloobveznih	 otrok	 je	 dejavnost	
otrok	 od	 6.	 do	 15.	 leta	 starosti	 (otroci,	 ki	 obiskujejo	 osnovno	
šolo),	ki	so	prostovoljno	vključeni	v	športne	programe.	

Na	 ravni	 lokalne	 skupnosti	 se	 bodo	 sofinancirali	 naslednji	
programi:
	 •	 naučimo	se	plavati	in
	 •	 drugi	80	urni	programi,	ki	jih	organizirajo	športna	društva	

in	drugi	izvajalci	za	skupino,	v	kateri	je	največ	20	in	naj-
manj	8	otrok.

-  šport v društvih – kakovostni šport 
V	programe	športne	vzgoje	otrok	in	mladine	usmerjenih	v	ka-

kovostni	šport	se	vključujejo	otroci	 in	mladi,	ki	 imajo	ustrezne	
osebnostne	značilnosti	in	visoko	motivacijo,	da	bi	lahko	postali	
vrhunski	športniki.	Na	podlagi	Nacionalnega	programa	športa	v	
kakovostni	šport	sodijo	priprave	in	tekmovanja	ekip	in	posame-
znikov,	ki	nimajo	objektivnih	strokovnih,	organizacijskih	in	ma-
terialnih	možnosti	za	vključitev	v	programe	vrhunskega	športa,	
jih	pa	program	športne	rekreacije	ne	zadovoljuje	in	so	pomemben	
dejavnik	razvoja	športa	v	lokalni	skupnosti.	

Občina	Pesnica	bo	sofinancirala	programe	usmerjene	v	kako-
vostni	šport	za	naslednje	skupine:
-		 cicibani,	cicibanke	
-		 mlajši	dečki,	mlajše	deklice

-		 starejši	dečki,	starejše	deklice
-		 kadeti,	kadetinje
-		 mladinci,	mladinke.
-  šport v društvih – rekreacija 

Želja	je	po	povečanju	športno	aktivnih	občanov.	Rekreativni	
šport	 pripomore	 k	 ravnovesju	med	 delom	 in	 sprostitvijo,	 krepi	
zdravje	 in	 spodbuja	 ustvarjalnost.	Občina	 želi	 spodbujati	 pred-
vsem	80-urne	programe	rekreacije.

Društva,	 ki	 spodbujajo	 športno	 rekreacijo	 bodo	 pridobila	
sredstva	za	svoje	redno	delovanje	na	podlagi	finančno	ovrednote-
nega	programa	dela	društva	in	na	podlagi	števila	aktivnih	članov	
društva	s	plačano	članarino,	ki	so	občani	Občine	Pesnica.

V	 letu	 2013	 so	 za	 vzdrževanje	 športnih	 objektov	 planirana	
sredstva	v	okviru:	

Proračunske postavke »18154 Vzdrževanje športnih 
objektov« v višini 32.500,00 evrov

Sredstva	se	bodo	nakazala	dobavitelju/izvajalcu	del	na	pod-
lagi	določil	zakona	o	javnih	naročilih	in	sklenjene	pogodbe	med	
občino,	športnim	društvom	in	dobaviteljem/izvajalcem.

Letni	program	športa	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	
Medobčinskem	uradnem	vestniku.

Številka:65-1/2013-1-MB	 Župan	občine	Pesnica
Datum:	4.	april	2013	 Venčeslav	Senekovič,	dipl.	inž.,	s.	r.
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