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št. parcelna številka katastrska občina

1. 222/19 Hočko Pohorje

2. 222/18 Hočko Pohorje

last Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, 
matična številka: 1365568, do celote, ustanovi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

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

nica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
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: 03201-3/2014 - 008  Župan Občine Hoče-Slivnica
Datum: 20. februar 2014 Jožef Merkuš, s. r

43

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/2007, 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, (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, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) 
in Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV št. 6/2010, 19/2010), je 
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 21. redni seji, dne  
19. februarja 2014, sprejel

S K L E P
O ustanovitvi grajenega javnega dobra 

1. člen 
S tem sklepom se na zemljiščih

leto XlX Maribor, 20. februar 2014 št. 4

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/2007, 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, (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, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) in Sta-
tuta Občine Hoče-Slivnica (MUV št. 6/2010, 19/2010), je Ob-
činski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 21. redni seji, dne 19. 
februarja 2014, sprejel

S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra 

1. člen 
S tem sklepom se na zemljiščih

št. parcelna številka katastrska občina

1. 688/2 Sp. Hoče

2. 683/5 Sp. Hoče

3. 683/6 Sp. Hoče

last Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, 
matična številka: 1365568, do celote, ustanovi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

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

nica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
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: 03201-3/2014 - 006  Župan Občine Hoče-Slivnica
Datum: 20. februar 2014 Jožef Merkuš, s. r
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/2007, 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 gradi-
tvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, (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, 
101/2013-ZDavNepr, 110/2013) in Statuta Občine Hoče-
-Slivnica (MUV št. 6/2010, 19/2010), je Občinski svet Občine 
Hoče-Slivnica na svoji 21. redni seji, dne 19. februarja 2014, 
sprejel

S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra 

1. člen 
S tem sklepom se na zemljišču

št. parcelna številka katastrska občina

1. 77/39 Slivnica

last Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, 
matična številka: 1365568, do celote, ustanovi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

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

nica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
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: 03201-3/2014 - 009  Župan Občine Hoče-Slivnica
Datum: 20. februar 2014 Jožef Merkuš, s. r
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007, 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, (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, 
101/2013-ZDavNepr, 110/2013) in Statuta Občine Hoče-
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Slivnica (MUV št. 6/2010, 19/2010), je Občinski svet Občine 
Hoče-Slivnica na svoji 21. redni seji, dne 19. februarja 2014, 
sprejel

S K L E P
O ustanovitvi grajenega javnega dobra 

1. člen 
S tem sklepom se na zemljišču

št. parcelna številka katastrska občina

1. 439/6 Rogoza

last Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, 
matična številka: 1365568, do celote, ustanovi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

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

nica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
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: 03201-3/2014 – 007 Župan Občine Hoče-Slivnica
Datum: 20. februar 2014 Jožef Merkuš, s. r

47

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 
in 8/2011) in 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje občine Lenart (MUV, št. 14/2010) je župan 
Občine Lenart sprejel

S K L E P
o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst 

komunalne opreme  na območju Občine Lenart 

1. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na 

ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, 
t.j. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta 
(Ct(ij)), navedeni v 5. členu Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč na območju občine Lenart (MUV, št. 14/2010), 
se indeksirajo* v skladu z 2. odstavkom 6. člena odloka) in 
znašajo:

Vrsta komunalne
opreme

Obračunski stroški 
na enoto (€/m2)

parcele 
Cp(ij)

NTPO 
Ct(ij)

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 3,65 13,43

Mestne in krajevne ceste (LZ in LK) 2,42 6,07

Javni vodovod 3,08 11,03

Javna kanalizacija 2,95 7,73

* (vrednost indeksa cen je v času od 31. 12. 2012 do 31. 12. 
2013 za gradbena dela – ostala nizka gradnja, znašal 100,87 
ali (0,87 %) 

2. člen
Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v 

EUR in so indeksirani na dan 31. 12. 2013.

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

ne veljati ter se uporabljati naslednji dan po objavi.

Številka: 354-18/2014 Župan Občine Lenart
Datum: 13. februar 2014 mag. Janez Kramberger,
 dr. vet. med., s.r.

48

V Odloku spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem 
načrtu za proizvodno cono Te 5 Tezno (MUV, št. 17/2008), je 
bila v tekstualnem delu ugotovljena pomanjkljivost, vezana na 
dopustne tolerance, zato dajem naslednji

T E H N I Č N I  P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem 
načrtu  za proizvodno cono Te-5 Tezno (MUV; št. 17/2008)

I.
V 8. členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu za proizvodno cono Te-5 Tezno se črta druga 
alineja, ki se nanaša na preklic z osnovnim aktom dopustne to-
lerance. 

II.
Ta tehnični popravek je sestavni del odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno cono Te-5 
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Tezno in začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka: 35005-27/2013 Župan
Datum: 5. februar 2014 dr. Andrej Fištravec

49

Na podlagi 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 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
(14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZI-
PRS1415, 101/13) in 15. člena Statuta občine Muta (MUV, št. 
15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Obči-
ne Muta na 24. redni seji, dne 20. februarja 2014 sprejel

O D L O K 
O proračunu Občine Muta za leto 2014

1. člen
S tem odlokom se za Občino Muta za leto 2014 določajo pro-

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

1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

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

naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2014
v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.420.933,62

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.419.813,61

70 DAVČNI PRIHODKI 2.320.556,00

          700 Davki na dohodek in dobiček 2.041.206,00

          703 Davki na premoženje 156.750,00

          704 Domači davki na blago in storitve 122.600,00

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2014
v evrih

          706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.099.257,61

          710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 552.157,61

          711 Takse in pristojbine 700,00

          712 Globe in druge denarne kazni 400,00

          713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.000,00

          714 Drugi nedavčni prihodki 523.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 72.000,00

          720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

          721 Prihodki od prodaje zalog

          722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 72.000,00

73 PREJETE DONACIJE 50.200,00

          730 Prejete donacije iz domačih virov 50.200,00

          731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.878.920,01

          740  Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.726.146,50

          741  prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 2.152.773,51

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE

         787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.714.084,62

40 TEKOČI ODHODKI 509.647,96

        400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 129.602,96

        401  Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 19.665,00

        402 Izdatki za blago in storitve 286.158,00

        403 Plačila domačih obresti 47.172,00

        409 Rezerve 27.050,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.439.198,00

        410 Subvencije 38.180,00

        411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 435.629,00

        412  Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 110.221,00

        413 Drugi tekoči domači transferi 855.168,00
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Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2014
v evrih

        414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.719.253,66

        420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.719.253,66

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 45.985,00

        431  Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 28.622,00

        432  Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 17.363,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -293.151,00

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 

(PRIMANKLJAJ) 
(I.-7102)-(II.-403-404) -246.479,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ)

(70+71)-(40+41) 1.470.967,65

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA

      KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

            750 Prejeta vračila danih posojil

            751 Prodaja kapitalskih deležev

            752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

           440 Dana posojila

           441  Povečanje kapitalskih deležev in 
finančnih naložb

           442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE

      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2014
v evrih

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 347.000,00

750 ZADOLŽEVANJE 347.000,00

       500 Domače zadolževanje 347.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 96.349,00

55 ODPLAČILA DOLGA 96.349,00

       550 Odplačila domačega dolga 96.349,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH -42.500,00

      (I.+IV.+VII.+II.+V.+VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 250.651,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
IX.)

293.151,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 
12. 2013

42.500,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni s predpisano programsko klasifi-
kacijo izdatkov občinskih proračunov na naslednje programske 
dele: 
- področja proračunske porabe, 
- glavne programe in 
- podprograme. 

Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kon-
tov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Muta.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v pravem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred 

požarom,
2. prihodki od namensko zbranih republiških taks od porabljene 

vode,
3. prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij,
4. prihodki od namensko zbranih republiških taks od zbranih od-

padkov.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med 
podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposre-
dnega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mese-
cu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na pro-
računskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:
1. v letu 2014 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v spre-
jetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko pre-
ide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporab-
nikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega čle-
na se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in 
načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spremi-
nja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno 
potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za-
ključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvr-
stijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. Proračun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF. Proračun-

ska rezerva se v letu 2014 delno oblikuje v višini 5.000 EUR 
in to od skupne višine rezerv v okviru zakona (ZJF).

2. Proračun stanovanjskega sklada, ki se oblikuje na podlagi sta-
novanjskega zakona.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave od-

loča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 evrov župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lah-
ko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih 

imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 
1.000,00 evrov pri posamezniku .

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 
v skladu z zakonom o financiranju občin in pravilnikom o zadol-
ževanju občin.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih za-
vodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, ka-
terih ustanoviteljica je Občina Muta, v letu 2014 ne sme preseči 
skupne višine 50.000,00 evrov, upoštevaje že dana poroštva, pod 
pogojem danega soglasja Občine Muta k namenu in ročnosti za-
dolžitve.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 

upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 

katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 
2014 lahko zadolžijo do skupne višine 10.000,00 evrov, upošte-
vaje skupno zadolžitev proračuna Občine Muta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v kate-
rih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 
2014 ne morejo izdati poroštva. 

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko za-

dolži do višine usklajene z zakonom o financiranju občin in pra-
vilnikom o zadolževanju občin.



ŠT. 4 – 20. 2. 2014 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 87

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Muta v letu 2015, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 00702-0001/2014 Občina Muta
Datum: 20. februar 2014 Boris Kralj, župan, s.r.

50

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – 
uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta 
na 24. redni seji dne 20. februarja 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o priznanjih Občine Muta

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o priznanjih 

Občine Muta (MUV, št. 4/08, v nadaljevanju: odlok).

2. člen
Besedilo 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen«
(1) Občina Muta (v nadaljevanju: občina) podeljuje prizna-

nja zasluženim občanom, posameznikom, ustanovam, zavo-
dom, podjetjem, društvom, združenjem, skupinam in drugim 
pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šol-
stva, kulture, športa, ekologije, trajnostnega razvoja, zaščite 
in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, 
ki prispevajo k boljšemu življenju občanom in imajo pomen 
za razvoj in ugled občine. Priznanja se lahko podeljujejo tudi 
posthumno.

(2) Prejemnik priznanja je lahko oseba, ki je v svojem ži-
vljenju oz. delovanju moralno in etično nesporna.

3. člen
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen«
Naziv ČASTNI OBČAN občine
(1)Naziv častni občan je najvišje priznanje občine, ki ga po-

deljuje občinski svet.
(2) Priznanje načeloma prejme zgolj občan za:
- mednarodno pomemben dosežek na znanstvenem, gospo-

darskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ali drugem 
področju,

- življenjsko delo, pomembno za razvoj in prepoznavnost 
občine,

- izredno požrtvovalno ali humanitarno dejanje.
(3) Izjemoma lahko prejme priznanje tudi katerikoli drža-

vljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost občine izjemno 
velik. 

(4) V posameznem letu se lahko podeli največ eno priznanje.
(5) Priznanje se podeli v obliki posebne listine, ki vsebuje be-

sedilo sklepa o podelitvi naziva.

4. člen
V 6. členu odloka se spremeni besedilo drugega, tretjega in 

četrtega odstavka, tako da se glasi:
»(2) Priznanje lahko prejme občan za:
- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kul-

turnem, športnem, humanitarnem in drugem področju na 
nivoju države Slovenije ali širše,

- življenjsko delo, pomembno za razvoj in prepoznavnost 
občine,

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 30 let),
- izredno požrtvovalno ali humanitarno dejanje.
(3) Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, dru-

štva, skupine, združenja in druge pravne osebe za vsaj 30 - letno 
prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju občine.

(4)Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je nje-
gov prispevek za prepoznavnost občine velik.«

5. člen
V 8. členu odloka se spremeni besedilo drugega, tretjega in 

četrtega odstavka, tako da se glasi:
»(2) Priznanje lahko prejme občan za:
- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kul-

turnem, športnem, humanitarnem ali katerem drugem po-
dročju,

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 20 let),
- požrtvovalno ali humanitarno dejanje na območju občine.
(3) Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, dru-

štva, skupine, združenja in druge pravne osebe za vsaj 20 
- letno prizadevno in družbeno priznano delovanje na ob-
močju občine.

(4) Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je nje-
gov prispevek za prepoznavnost občine pomemben.«

6. člen
V 10. členu se besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 

spremeni tako, da se glasi:
»(2) Priznanje lahko prejme občan za:
- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kul-

turnem, športnem, humanitarnem ali katerem drugem po-
dročju,
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- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 10 let),
- večletno uspešno delo v korist občank in občanov,
- požrtvovalno, humanitarno, dobrodelno ali kakšno drugo 

družbeno koristno dejanje,
- pomemben življenjski dosežek.
(3) Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, dru-

štva, skupine, združenja in druge pravne osebe za vsaj 10 - letno 
prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju občine.

(4) Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je nje-
gov prispevek za prepoznavnost občine pomemben.«

7. člen
V 12. členu odloka se spremeni besedilo prvega, tretjega in 

četrtega odstavka, tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet in župan podeljujeta občanom, ustanovam, 

zavodom, podjetjem, društvom, združenjem, skupinam in drugim 
pravnim osebam tudi pisna priznanja ali zahvale.

(3) Občinski svet lahko v posameznem letu podeli največ eno 
pisno priznanje ali zahvalo.

(4) Župan lahko v posameznem letu podeli največ eno pisno 
priznanje ali zahvalo.«

8. člen
V tretjem odstavku 13. člena odloka se beseda »poljubnega« 

nadomesti z besedo »izbranega«.

9. člen
Besedilo 14. člena odloka se spremni tako, da se glasi:

»14. člen«
»Priznanja se podeljujejo na predlog komisije s sklepom ob-

činskega sveta, razen priznanj, ki so v pristojnosti župana.«

10. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
» Kandidate za priznanja lahko predlagajo na predpisanem 

obrazcu fizične in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga 
zgolj enega kandidata za posamezno vrsto priznanja.«

11. člen
Prvi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina enkrat letno objavi javni razpis za podajo predlo-

gov prejemnikov priznanj. Javni razpis mora biti objavljen naj-
manj 60 dni pred predvideno podelitvijo priznanj.«

12. člen
V drugem odstavku 18. člena se za besedo »strani« doda be-

seda »občine«.

13. člen
V drugem odstavku 19. člena odloka se namesto pike postavi 

vejica ter se doda besedilo:
»pri čemer komisija lahko izbere prejemnika samo za tisto 

priznanje, za katero je bil predlagan.«

14. člen
V 20. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar se glasuje o več predlogih (kandidatov) za isto 

priznanje, se glasuje tako, da vsak član izrecno pove, za kateri 
predlog glasuje. Izglasovan je predlog, ki je prejel večino glasov 
tistih članov, ki so glasovali.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

15. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka:00702-0004/2008-2 Občina Muta
Datum:20. februar 2014 Boris Kralj, župan, s.r.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV št., 15/12 
– uradno prečiščeno besedilo, 24/13) in 95. člena Poslovnika ob-
činskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta na 24. redni seji 
dne 20. februarja 2014 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
drugega in tretjega odstavka 29. člena Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju 

Zg. Muta v Občini Muta (MUV, št. 18/08, 9/13)

1. člen
Obvezna razlaga drugega in tretjega odstavka 29. člena Odlo-

ka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – 
Ob polju Zg. Muta v Občini Muta (MUV, št. 18/08, 9/13) se glasi:

»Dopustna gradbena površina je lahko z daljšo stranico posta-
vljena vzporedno ali pravokotno na linijo gradbene meje.

Vrtna stran gradbene parcele je stran za hišo, gledano iz smeri 
dostopa in dovoza, ki je označena na grafični prilogi št. 5 „Urba-
nistični pogoji“«.

2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem po-

drobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zg. Muta 
v Občini Muta (MUV, št. 18/08, 9/13) in prične veljati naslednji 
dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 00702-0008/2008-3 Občina Muta
Datum: 20. februar 2014 Boris Kralj, župan, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št.94/07 - UPB 2, 76/8 in 79/09 ) 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS št. 79/99,124/00, 79/01 in 30/02, 
56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO) ter 109. in 
113. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi ( MUV, št. 25/06 ) je 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 25. redni seji, dne 10. 
februarja 2014 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2014

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2014 (v nadaljnem besedilu : proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanj in 
izdaja poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. S pro-
računom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v 
skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvoj-

nih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
fijnanciranja. Splošni del proračuna Občine Radlje ob Dravi na 
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina/ Podskupina kontov EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
-ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 13.028.007,39

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.070.962,12

70 DAVČNI PRIHODKI 4.376.860,88

700 Davki na dohodek in dobiček 3.786.903,00

703 Davki na premoženje 401.448,26

704 Domači davki na blago in storitve 188.509,62

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.694.101,24

710 Udeležba na dobičku in dohod. od 
premoženja

1.051.578,70

711 Takse in pristojbine 4.322,82

712 Denarne kazni 13.950,58

Skupina/ Podskupina kontov EUR

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.564,23

714 Drugi nedavčni prihodki 1.608.684,91

72 KAPITALSKI PRIHODKI 297.664,73

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 18.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neodpredmet.

279.664,73

73 PREJETE DONACIJE 29.685,10

730 Prejete donacije iz domačih virov 29.685,10

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.629.695,44

740 Transferni prihodki iz drug. javnofinanč. 
instituc.

229.837,31

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije

5.399.858,13

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.019.953,32

40 TEKOČI ODHODKI 1.699.482,63

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 448.764,90

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

63.897,66

402 Izdatki za blago in storitev 1.101.374,01

403 Plačila domačih obresti 57.555,90

409 Rezerve 27.890,16

41 TEKOČI TRANSFERJI 2.765.459,46

410 Subvencije 94.139,76

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

1.308.039,33

412 Transferi neprofitnim organiza. in 
ustanovam

195.082,95

413 Drugi tekoči domači transferi 1.168.197,42

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.422.394,66

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.422.394,66

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 132.616,57

431 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam

119.818,54

432 Investicijski transferi proračunskim 
porabnikom

12.798,03

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I-II ) 8.054,07

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 750,00

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

750,00
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Skupina/ Podskupina kontov EUR

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil 750,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

6.800,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

6.800,00

440 Dana posojila 6.800,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

-6.050,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 221.443,66

55 ODPLAČILA DOLGA 221.443,66

550 Odplačila domačega dolga 221.443,66

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

-219.439,59

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -221.443,66

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-
IX=-III)

-8.054,07

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 
PRETEKLEGA LETA

219.439,59

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev po 

dejavnosti je razviden v splošnem in posebnem
delu proračuna in je priloga k temu odloku in se objavi na 

spletni strani Občine Radlje ob Dravi.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 

v prvem odstavku 43. člena
ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59.členu zakona o varstvu pred po-
žarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),

2. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

3. Prihodki od zbranih republiških taks za obremenjevanje vode
4. Prihodki od zbranih republiških taks za obremenjevanje okolja 

zaradi odlaganja odpadkov
5. Prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij.

4. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali odlok ob-

činskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti 
za proračun, je župan dolžan določiti odhodkovno postavko za 
ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru pričakovanih 
prihodkov.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, 
se prenesejo v proračun za tekoče leto.

5.člen
Sredstva proračuna se uporabnikom delijo med letom pravilo-

ma enakomerno kot mesečna akontacija po pogodbi upoštevajoč 
zapadlost obveznosti in likvidnost proračuna.

6. člen
Osnova za razporejanje sredstev so programi dela organa 

oziroma drugih uporabnikov proračuna. Če se med letom zna-
tno spremeni delovno področje ali pristojnost organa oziroma 
uporabnika proračuna se mu sorazmerno zmanjša oziroma po-
veča obseg sredstev. Povečanje posamezne postavke proračuna 
je možno na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke znotraj 
istega namena oziroma uporabnika. Župan po preteku polletja in 
konec leta poroča Občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2014 in njegovi realizaciji.

7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni koristiti sredstva le za name-

ne določene v funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske 
porabe, ki je priloga k temu odloku. Skupni obseg prevzetih ob-
veznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere 
ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem proračunu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodjnih letih za blago in storitve in za 
tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem 
proračunu.

Prevzete obveznosti tega člena se načrtujejo v finančnem na-
črtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
V proračunu se lahko v tekočem letu za tekoče investicijske 

odhodke ter investicijske transfere razpiše javno naročilo za ce-
lotno vrednost projekta, ki je vključen v proračun oziroma načrt 
razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na 
postavki proračuna za tekoče leto.

9. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo 

občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med odhodki proračuna 
se v sredstva rezerv za naravne nesreče izloči do 0,5% prihodkov. 
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Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar naj-
poznje do 31. decembra tekočega leta. Rezerve se uporabljajo:

za izdatke nastale kot posledica odpravljanja naravnih in dru-
gih nesreč, kot so suša, potres,

poplave in druge naravne oz. ekološke nesreče v skladu z za-
konom, epidemije,

živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prejemki pritekajo 

neenakomerno.
Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za 

naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o 
izvrševanju proračuna.

10. člen
Med odhodki proračuna je predvidena tekoča proračunska 

rezerva kot nerazporejen del prihodkov za financiranje name-
nov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih 
dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 
2014 določijo v višini 2.925,42 EUR. O uporabi sredstev tekoče 
proračunske rezerve odloča župan. Dodeljena sredstva iz tekoče 
proračunske rezerve se razporedijo na proračunsko postavko v 
posebnem delu proračuna.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče pro-
računske rezerve pri obravnavi polletnega in letnega poročila o 
izvrševanju proračuna.

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

lahko župan dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v neso-
ramerju z višino terjatve.

12.člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih 

likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove 
realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da v primeru, če zaradi 
neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna ne more urav-
novesiti, lahko za začasno kritje odhodkov uporabi sredstva re-
zerv občine, ki pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta, 
ali pa najame posojilo do 5% prihodkov proračuna, ki pa mora 
biti odplačano do konca proračunskega leta. Ta omejitev ne velja 
za zadolžitev občine iz drugega odstavka 13. člena tega odloka. 
Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega pro-
računa, o čemer takoj obvesti občiski svet in po potrebi predlaga 
rebalans proračuna.

IV. ZADOLŽEVANJE OBČINE

13.člen
Za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske 

unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev 
in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

14.člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Ra-

dlje ob Dravi. Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan ali  

druga oseba, ki jo pooblasti župan.

15.člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Radlje ob Dravi v 

letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja od-
lok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja .

Številka: 410-0001/2014-04 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 10. februar 2014 Alan Bukovnik, dipl. upr. org., s.r.
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Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 in 35/13 – sklep US)  in 7. člena Statuta Občine Radlje 
ob Dravi (MUV, štev. 25/06) je Občinski svet Občine Radlje ob 
Dravi na svoji 25. seji dne 10. februarja 2014 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč z javno 

kanalizacijo
v občini Radlje ob Dravi

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

zemljišč z javno kanalizacijo v občini Radlje ob Dravi.
2) Odlok določa:

- dele javne kanalizacije, s katero so opremljena oz. se opre-
mljajo stavbna zemljišča;

- obračunska območja za posamezne dele javne kanalizacije;
- skupne in obračunske stroške za posamezne dele javne kana-

lizacije; 
- preračun obračunskih stroškov na enoto mere;
- posebna določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka za 

javno kanalizacijo.
3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja 

stavbnih zemljišč z javno kanalizacijo v občini Radlje ob Dravi«, 
ki ga je v novembru 2013 pod št. proj. 13058 izdelala gospo-
darska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., 
Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na se-
dežu občine Radlje ob Dravi.

2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
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1. javna kanalizacija so objekti za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode, ki je oz. bo zgrajena na območju občine Radlje ob Dravi 
in s katero upravlja oz. bo upravljala Občina Radlje ob Dravi 
oz. izvajalec ustrezne gospodarske javne službe po njenem 
pooblastilu;

2. obračunsko območje je o bmočje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na javno kanalizacijo oz. območje njene upo-
rabe;

3. skupni stroški so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo 
javne kanalizacije na obračunskem območju;

4. obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov javne kanali-
zacije na obračunskem območju, ki se financira iz sredstev, 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zave-
zance za plačilo komunalnega prispevka;

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

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

7. parcela je zemljiška parcela ali njen del ali več delov, na ka-
terih je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za 
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek;

8. komunalni prispevek za javno kanalizacijo, ki ga zavezanec 
za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč z javno kanalizacijo 
in se odmeri po občinskih predpisih, ki urejajo komunalni pri-
spevek.

3. člen
1) Javno kanalizacijo na območju občine Radlje ob Dravi se-

stavljajo:
- objekti primarne javne kanalizacije:

- objekt za čiščenje odpadne vode v gradnji v vzhodnem 
delu občine v naselju Zgornji Kozji vrh – centralna čistil-
na naprava;

- primarni kolektor za odvajanje odpadnih voda v gradnji v 
delu naselij Radlje ob Dravi, Vuhred, Dobrava, Spodnja 
Vižinga, Zgornji Kozji vrh in Vas; 

- načrtovani primarni kolektor za odvajanje odpadnih voda 
v delu naselij Zgornja Vižinga in Radlje ob Dravi;

- objekti sekundarne javne kanalizacije:
- obstoječi objekti za odvajanje odpadne vode, zgrajeni na 

območju delov naselij Radlje ob Dravi, Vuhred in Rem-
šnik;

- načrtovana fekalna kanalizacija (načrtovani sekundarni 
objekti za odvajanje odpadnih voda) v delu naselij Zgor-
nja Vižinga, Radlje ob Dravi, Vuhred vključno z dotočnim 
kanalom do zbiralnika ZBDV3, Dobrava, Spodnja Vižin-
ga, Zgornji Kozji vrh in Vas.

2) Obstoječa in načrtovana javna kanalizacija je opredeljena 
in prikazana v elaboratu iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.

3)  V 1. odstavku tega člena opredeljena javna kanalizacija 
se šteje za eno od vrst komunalne opreme, za katero se 
obračunava komunalni prispevek v skladu z določili tega 
odloka in odloka o komunalnem prispevku.

4. člen
1) Gradnja javne kanalizacije se izvede v naslednjih okvirnih 

rokih:

- že izvedeno: objekti sekundarne javne kanalizacije, zgrajeni 
na območju delov naselij Radlje ob Dravi, Vuhred in Rem-
šnik;

- v gradnji z zaključkom v letu 2015: Centralna čistilna naprava 
in primarni kolektor za odvajanje odpadnih voda, na katerega 
se priključijo Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga, del Spodnje 
Vižinge ter del Vuhreda;

- do konca leta 2017 načrtovana fekalna kanalizacija v delu na-
selij Vuhred, Dobrava, del naselja Spodnja Vižinga, Zgornji 
Kozji vrh in Vas.
2) Podrobneje se roki uskladijo in določijo v proračunu Ob-

čine Radlje ob Dravi za leta 2014 in naslednja leta.

5. člen
1) Po tem odloku sta določeni obračunski območji za primar-

no in za sekundarno javno kanalizacijo.
2) Obračunsko območje primarne javne kanalizacije je do-

ločeno enotno na delu območja občine, ki je oz. bo opremljen z 
objekti primarne javne kanalizacije, in sicer na območju delov 
naselij Zgornja Vižinga, Radlje ob Dravi, Vuhred, Dobrava, Spo-
dnja Vižinga, Zgornji Kozji vrh in Vas ter obsega vse površine na 
tem območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine name-
njene poselitvi.

3) Obračunsko območje sekundarne javne kanalizacije je do-
ločeno enotno na delu območja občine, ki je oz. bo opremljen z 
objekti sekundarne javne kanalizacije, ki so predmet tega pro-
grama opremljanja, in sicer na območju delov naselij Zgornja 
Vižinga, Radlje ob Dravi, Vuhred, Dobrava, Spodnja Vižinga, 
Zgornji Kozji vrh, Vas in Remšnik ter obsega vse površine na tem 
območju, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene 
poselitvi. 

4) Obračunski območji iz 2. in 3. odstavka tega člena sta pri-
kazani v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega 
odloka.

6. člen
Skupni stroški primarne in sekundarne javne kanalizacije na 

obračunskem območju in obračunski stroški primarne in sekun-
darne javne kanalizacije na obračunskem območju znašajo:

Del javne 
kanalizacije

Skupni stroški 
(€)

Obračunski 
stroški (€)

Primarna javna 
kanalizacija

11.389.043,36 1.708.356,50

Sekundarna javna 
kanalizacija 5.643.132,70 2.821.566,35

SKUPAJ 17.032.176,06 4.529.922,85

7. člen
Obračunski stroški posameznih delov javne kanalizacije na 

obračunskem območju so preračunani na enoto mere, t.j. na m2 

parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)) in 
znašajo:
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Del javne kanalizacije Obračunski stroški na enoto (€/m2)

parcele - Cp(i) NTPO - Ct(i)

Primarna javna 
kanalizacija

0,91 2,06

Sekundarna javna 
kanalizacija 1,56 3,42

8. člen
1) Vsi stroški načrtovane komunalne opreme so izraženi v 

EUR in so obračunani na dan 31.12.2013. 
2) Obračunski stroški na enoto mere iz 7. člena tega odlo-

ka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje 
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.

3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se ob-
javi v uradnem glasilu občine.

9. člen
1) Za javno kanalizacijo po tem odloku se plačuje komunalni 

prispevek, ki se odmerja v skladu z določili občinskega odloka, 
ki ureja komunalni prispevek.

2) Šteje se, da je parcela opremljena s sekundarno javno ka-
nalizacijo, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oziroma iz soglasja za priključitev pristojnega organa 
razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajena javna kanaliza-
cija in da bo nanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
lahko izvedel priključek.

3) Šteje se, da je parcela, na kateri je zgrajen obstoječi objekt, 
ki se priključuje na javno kanalizacijo, opremljena s sekundarno 
javno kanalizacijo, če obstaja tehnična možnost priključitve na 
sekundarno javno kanalizacijo.

4) Šteje se, da je parcela opremljena s primarno javno ka-
nalizacijo oz. jo uporablja, če je opremljena s sekundarno javno 
kanalizacijo in se nahaja v obračunskem območju primarne javne 
kanalizacije.

5) Šteje se, da je zavezanec za plačilo komunalnega prispev-
ka za javno kanalizacijo, ki je dopustil služnostno pravico v korist 
Občine Radlje ob Dravi na neodplačni način, s tem plačal ustre-
zni del komunalnega prispevka za javno kanalizacijo.

6) Šteje se, da je zavezanec za plačilo komunalnega prispev-
ka za sekundarno javno kanalizacijo, ki je doslej odvajal odpa-
dne vode v lastno triprekatno greznico v vodotesni izvedbi, pa 
se priključuje na javno kanalizacijo, že plačal 30 % odmerjenega 
komunalnega prispevka za sekundarno javno kanalizacijo.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

- vsa določila Odloka o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč za obstoječo komunalno opremo za območje občine 
Radlje ob Dravi (MUV, št. 8/11), ki se nanašajo na javno ka-
nalizacijo;

- 5. odstavek 7. člena Odloka o komunalnem prispevku v obči-
ni Radlje ob Dravi (MUV, št. 8/11).

11. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

prične veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 354-0009/2013-07 Župan občine Radlje ob Dravi
Datum:10. februar 2014 Alan Bukovnik, dipl.upr.org., s.r.
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Na podlagi 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejav-
nosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni 
list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - 
stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni 
list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 - ZGO-1 in 2/04 - ZZdrI-A), 5. 
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sveta Tro-
jica v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/07), 10. in 11. člena Od-
loka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in 
pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
(MUV, št. 27/07) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah (MUV, št. 22/10) je Občinski svet Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah na 25. redni seji, dne 20. februarja 
2014, sprejel

SKLEP
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev

1. člen
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam pogrebne 

in pokopališke dejavnosti na pokopališču Sveta Trojica v Sloven-
skih goricah, ki jih opravlja izvajalec Almaja d.o.o., Lenart:

Storitev Cena
brez DDV

Cena 
z DDV (9,5%)

Izkop in zasutje groba ter zaščita 
sosednjih grobov

140,00 153,30

Izkop in zasutje groba ter zaščita 
sosednjih grobov v nedeljo ali ob 
praznikih (+30%)

185,00 202,58

Žarni pokop (odpiranje in zapiranje 
žarne niše, zaščita sosednjih grobov…)

38,60 42,27

Žarni pokop v nedeljo ali praznikih (+30%) 60,75 66,52

Pokop otroka do enega leta 53,39 58,46

Poglobitev groba 16,05 17,57

Prevoz na obdukcijo 
(prevoz, uporaba transportne krste, delo 
s pokojnikom, spremljevalec šoferja, 
PVC vrečka)

118,86 130,15
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Prevoz na obdukcijo od 22-07 ure 
(prevoz, uporaba transportne krste, delo 
s pokojnikom, spremljevalec šoferja, 
PVC vrečka)

132,88 145,50

Ekshumacija – pred pretekom 10 let 233,26 255,42

Ekshumacija po preteku 10 let 179,94 197,03

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

skem uradnem vestniku.

 Župan
Številka: 354-3/2014 Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Datum: 20. februar 2014 Darko Fras, univ.dipl.prav., s.r.
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