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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00-ZJF-A, 79/01-ZJF-
-B, 30/02-ZJF-C, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 
109/08-ZJF-D, 49/09-ZJF-E, 38/10-ZUKN, 107/10-ZJF-F, 
11/11-ZJF-UPB4, 14/13-ZJF-UPB4 in 101/13-ZJF-G) in 23. čle-
na Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), 
je Mestni svet Mestne občine Maribor na 6. redni seji, dne 23. 
aprila 2015, sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2015 do-

ločajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, 

ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi 
izvaja Mestna občina Maribor.

Proračun sestavljajo splošni del proračuna, posebni del prora-
čuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 

2015 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

Proračun leta 
2015, v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 89.487.398

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 77.188.375

70 DAVČNI PRIHODKI 64.043.799

700 Davki na dohodek in dobiček 46.479.099

703 Davki na premoženje 16.426.500

704 Domači davki na blago in storitve 1.138.200

71 NEDAVČNI PRIHODKI 13.144.576

Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

Proračun leta 
2015, v EUR

710 Udeležba na dobičku in dohod. od 
premoženja 9.411.956

711 Takse in pristojbine 103.000

712 Globe in druge denarne kazni 856.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 43.100

714 Drugi nedavčni prihodki 2.730.520

72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.401.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.890.000

722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. 
sred. 3.511.000

73 PREJETE DONACIJE 56.550

730 Prejete donacije iz domačih virov 56.550

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.716.390

740 Transferni prihodki iz drugih javnof. 
institucij 3.988.635

741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. 
EU 2.727.755

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 125.083

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 125.083

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 94.509.880

40 TEKOČI ODHODKI 20.673.634 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 5.826.068

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 858.235

402 Izdatki za blago in storitve 12.380.614

403 Plačila domačih obresti 941.416

409 Rezerve 667.301

41 TEKOČI TRANSFERI 52.352.624

410 Subvencije 6.687.974

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 20.095.387

412 Transferi neprofitnim organiz. in 
ustanovam 5.305.732

413 Drugi tekoči domači transferi 20.263.531

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.215.744

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 13.215.744

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.267.878
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Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

Proračun leta 
2015, v EUR

431 Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki 
niso pror. upor. 408.562

432 Inv. transferi proračunskim 
uporabnikom 7.859.316

III. PROR. PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -5.022.482

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. 
DELEŽEV (750+751+752)

4.700

75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAP. DELEŽEV 4.700

750 Prejeta vračila danih posojil 500

751 Prodaja kapitalskih deležev 2.200

752 Kupnine iz naslova privatizacije 2.000

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

500

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 500

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
finančnih naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 500

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

4.200

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.900.000

50 ZADOLŽEVANJE 1.900.000 

500 Domače zadolževanje 1.900.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 3.246.671

55 ODPLAČILA DOLGA 3.246.671

550 Odplačila domačega dolga 3.246.671

IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-6.364.953

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.) -1.346.671

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

5.022.482

XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 
LETA

6.364.953

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s program-
sko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so 
razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov 
in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih 
izdatkov so:
- prihodki v višini 89.487.398,00 EUR;
- prihodki iz naslova prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev v višini 4.700,00 EUR;
- zadolževanje v višini 1.900.000,00 EUR
- ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2014 v višini 

6.364.953,00 EUR.
Proračun Mestne občine Maribor za leto 2015 se določa v 

višini 97.757.051 EUR, in sicer: odhodki v višini 94.509.880,00 
EUR, račun finančnih terjatev in naložb v višini 500,00 EUR in 
račun financiranja v višini 3.246.671,00 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih 

financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem na-
ročanju, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi 
predpisi ter navodili, ki jih izda župan.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – pod-
konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poo-

blaščene osebe.

5. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki 

proračunskega sklada, prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje 
stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turi-
stična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna 
taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, prihodki od koncesijskih dajatev od prire-
janja posebnih iger na srečo, prihodki od koncesijskih dajatev 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, prihodki od koncesijskih 
dajatev za gozdove, komunalni prispevek, prihodki od obreme-
nitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja, pri-
hodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, vnovčene 
garancije, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodek od 
prodaje kapitalskih naložb v računu finančnih terjatev in naložb 
je namenski prihodek.

Prihodki mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti, ki niso 
zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki po-
samezne mestne četrti oziroma krajevne skupnosti in jih mestna 
četrt oziroma krajevna skupnost delno razporeja v svoj finančni 
načrt skladno z zakonom.

Namenski prihodki od oddaje stvarnega premoženja v Uradu 
za komunalo, promet in prostor so: prihodki od najemnin za in-
frastrukturo Nigrada, Snage, Marproma, Avtobusne postaje.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, 
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ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih 
namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta 
in proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v 
nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje 
obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenje-
nih razpoložljivih sredstev.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, 
razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno de-
javnostjo, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere 
so opredeljeni.

6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so 

določeni s proračunom. Sredstva proračuna se smejo uporabljati 
le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so 
pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati predpise zako-
na o javnem naročanju.

Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračun-
skemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev 
razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik proračunske-
ga uporabnika, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslo-
vodni organ prejemnika sredstev.

Proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati 
sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi 
predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja (plače, pri-
spevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transfe-
ri). Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno 
knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. 
Pred izplačilom iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno 
potrditi delavci mestne uprave, ki so zadolženi za izvrševanje 
proračuna na proračunskem področju na katerega se izdatek na-
naša.

Sredstva za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za 
izdatke za blago in storitve se proračunskim uporabnikom med 
proračunskim letom praviloma zagotavljajo enakomerno v obliki 
mesečnih dotacij, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti 
in upoštevanju likvidnosti proračuna.

Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega prora-
čuna so dolžni pristojnim organom mestne uprave predložiti pro-
gram dela in finančni načrt za leto 2015 ter poročila o realizaciji 
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v 
skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifika-
cije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki 
uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh 
po uveljavitvi proračuna.

Posredni proračunski uporabniki morajo najkasneje do 15. 
avgusta tekočega leta županu posredovati polletno poročilo v 
skladu z 53. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 IN 2015 (ZIPRS1415).

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti 
podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni od-
bor ali za finance pristojen organ mestne uprave.

7. člen
Proračun se izvršuje na podlagi obsega sredstev, določenega 

za plačevanje obveznosti v posameznem trimesečnem obdobju – 

kvote. Kvote določi župan, upoštevajoč pravice porabe neposre-
dnega uporabnika, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti 
proračuna. 

Pravice porabe za proračunske postavke za posamezno trime-
sečje se usklajujejo z oceno prejemkov.

8. člen
Pooblaščeni odredbodajalci lahko, v finančnem načrtu za ka-

terega so pooblaščeni, samostojno prerazporejajo pravice porabe 
med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Ob prehodih svetnikov v drugi svetniški klub, se ustrezno 
korigirajo tudi planirana sredstva na proračunski postavki za po-
samezni klub.

Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri 
načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osno-
vi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemo-
ma odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1.  podprograma znotraj finančnega načrta proračunskega upo-

rabnika, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma v 
sprejetem finančnem načrtu;

2.  podprogrami v okviru glavnega programa znotraj finančnega 
načrta proračunskega uporabnika pri čemer skupno poveča-
nje ali zmanjšanje sredstev za posamezen podprogram ne sme 
presegati 15% sredstev planiranih za podprogram v sprejetem 
finančnem načrtu proračunskega uporabnika;

3.  glavnimi programi znotraj finančnega načrta proračunskega 
uporabnika, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posa-
meznega glavnega programa ne sme presegati 10% sredstev 
planiranih za glavni program v sprejetem proračunu.

4.  področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega področja porabe ne sme presegati 5% sredstev 
planiranih v sprejetem proračunu.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka prerazporejanje s 

plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne 
udeležbe pri projektih EU, drugih postavk namenskih sredstev 
EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno. Prav tako ni do-
voljeno prerazporejanje pravic porabe iz postavk/kontov kjer so 
opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki oprede-
ljujejo tekoče namene porabe. Osnova za prerazporejanje pravic 
porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali re-
balans proračuna.

Župan o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obve-
šča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance 
Mestnega sveta Mestne občine Maribor. 

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča mestnemu svetu 
s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu 
septembru in z zaključnim računom za proračunsko leto.

O prerazporejanju pravic porabe nad obsegom, za katerega je 
pooblaščen župan, odloča mestni svet.

9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obve-

znosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj poveča-
jo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan s sklepom za-
časno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov 
proračuna, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov 
proračuna. Župan o sprejeti odločitvi v roku 8 dni obvesti Mestni 
svet.
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10. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih pre-

jemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna pro-
računska rezervacija. Sredstva v višini 333.501,00 EUR se lahko 
uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izka-
že, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi 
teh sredstev odloča župan. 

Župan o uporabi splošne proračunske rezervacije poroča Me-
stnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju pro-
računa za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko 
leto ter enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine 
Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Ma-
ribor. 

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razpo-
redijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

11. člen
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 

333.800,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih 
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem prime-
ru do višine 25.000,00 EUR odloča župan na predlog Urada za 
finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske re-
zerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana Me-
stni svet. Župan o uporabi proračunske rezerve poroča Mestnemu 
svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za 
prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.

12. člen
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma 

mestne četrti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti 
oziroma mestne četrti. Odredbodajalec za izvrševanje finančnega 
načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je oseba, ki ima 
pooblastilo sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu kra-
jevne skupnosti oziroma mestne četrti odloča predsednik sveta 
krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Skupno povečanje ali 
zmanjšanje sredstev na posamezni proračunski postavki znotraj 
posameznega podprograma ne sme presegati 15% sredstev plani-
ranih na postavki v sprejetem finančnem načrtu. Prerazporejanje 
med glavnimi programi in podprogrami ni možno.

Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost 
nad vrednostjo 3.000,00 EUR brez DDV, veljajo le ob soglasju 
župana.

13. člen
V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno 

vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če 
so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu.

S pogodbami se lahko v letu 2015 prevzemajo obveznosti, ki 
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planira-
ne pravice porabe na postavki proračuna za leto 2015.

V breme proračuna za leto 2015 se smejo prevzemati obve-
znosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za po-
samezne namene. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo za-
padle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče 
transfere ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na pro-
računski postavki proračuna za leto 2015.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo za-
padle v plačilo v letu 2016 za investicijske odhodke in investi-
cijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe planiranih 
na proračunski postavki proračuna za leto 2015. Skupni obseg 
prevzetih obveznosti v letu 2015, ki bodo zapadle v plačilo v letu 
2017 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme 
presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki 
proračuna za leto 2015. 

Omejitve ne veljajo za:
- prevzemanje obveznosti povezanih z zadolževanjem občine;
- prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na 

podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika;

- prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih in drugih storitev, ki so potrebne za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov proračuna;

- prevzemanje obveznosti za evropske projekte do vrednosti 
NRP;

- prevzemanje obveznosti za prevoze učencev v osnovno šolo 
(PP 120102);

- prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objek-
tov na področju izobraževanja (PP 102200);

- prevzemanje obveznosti za investicije v osnovne šole 
(PP102000);

- prevzemanje obveznosti za prostočasne in dodatne aktivnosti 
za otroke in mladostnike (PP 221207). 
Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega 
se nanašajo, obveznosti investicijskega značaja pa tudi v načrt 
razvojnega programa.

14. člen
O spremembi vrednosti projekta ali programa v načrtu ra-

zvojnih programov, največ do 20% vrednosti projekta, na pre-
dlog pooblaščenega odredbodajalca in na podlagi mnenja Urada 
za finance in proračun, odloča župan. O spremembi vrednosti 
projekta nad 20% odloča Mestni svet.

Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim plači-
la prenesejo iz preteklega v tekoče leto, se brez sklepa Mestnega 
sveta uvrstijo v NRP tekočega leta. 

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

Župan o opravljenih spremembah projekta ali programa v na-
črtu razvojnih programov enkrat mesečno obvešča Nadzorni od-
bor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta 
Mestne občine Maribor. 

15. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z zako-

nom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z vključeni-
mi menjavami). 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med iz-
vrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni. V primeru  
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spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določi-
ti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali 
ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, 
lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremič-
nim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem letnem načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih 
poslov ne sme presegati 5% skupne vrednosti veljavnega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
pod posamezno vrednostjo 20.000,00 EUR sprejme župan.

Župan lahko dolžniku največ do višine 84,00 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

O konverziji zapadlih terjatev v kapitalsko naložbo v postop-
kih prisilne poravnave odloča mestni svet.

Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se uporabljajo tudi 
prosta denarna namenska sredstva. Če likvidnost proračuna omo-
goča se prosta denarna sredstva proračuna izjemoma uporabljajo 
za financiranje namenskih izdatkov.

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta 
je sestavni del proračuna za tekoče leto.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševa-

nje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno 
zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

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 2015 lahko zadolži do višine 
1,9 mio EUR za investicije načrtovane v proračunu.

17. člen
Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in da-

janju poroštev posrednim proračunskim uporabnikom, javnim 
podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina ter drugim pravnim 
osebam, v katerih ima občina posredno ali neposredno prevladu-
joč 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 lahko v 
letu 2015 zadolžijo do skupne višine 1.171.000,00 EUR glavnic 
in sicer:
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca za finančni najem do viši-

ne 209.000,00 EUR glavnic ob pogojih navedenih v obrazlo-
žitvah;

- Snaga d.o.o. za finančni najem do skupne višine 962.000,00 
EUR glavnice ob pogojih navedenih v obrazložitvah.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševa-

nju proračuna za leto 2015. Navodilo izda v 10 dneh po uveljavi-

tvi tega odloka. V navodilu se določijo postopki za:
- prevzemanje obveznosti; 
- izplačila iz proračuna;
- prerazporejanje pravic porabe; 
- postopke pri izdajanju soglasij k pogodbam; 
- upravljanje s prejemki proračuna;
- postopki zadolževanja proračuna;
- določitev kvot po 36. členu ZJF;
- pripravo mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna po 37. 

členu ZJF;
- odpiranje novih PP in podkontov;
- vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov;
- poročanje o izvrševanju proračuna;
- spremljanje in spreminjanje Načrta razvojnih programov.

Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2015 
se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2014.

19. člen
Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna na nivo-

ju trimestnih kontov z obrazložitvami in načrt razvojnih progra-
mov z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine 
Maribor.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 41000-3/2014 Župan Mestne občine Maribor
Datum: 23. april 2015 dr. Andrej Fištravec,s.r.
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Na podlagi 11. In 61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-
-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPna-
črt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US) 
in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11 in 
8/14) je Mestni svet Mestne občine Maribor v nadaljevanju 5. 
seje dne 30. marca 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrta 

za proizvodno cono TE 5 Tezno 

1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za proizvodno cono Te 5 Te-

zno (MUV št. 16/02, 17/08 spr. in dop., 21/13 teh.pop., 24/13 
teh.pop. in 4/14 teh.pop.), se za 1.a členom doda novi 1.b člen 
ki se glasi:



ŠT. 8 – 24. 4. 2015 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 278

»1.b člen
(spremembe in dopolnitve ZN)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlo-
ka o zazidalnem načrtu za proizvodno cono Te 5 Tezno (MUV št. 
16/02, 17/08 spr. in dop., 21/13 teh.pop., 24/13 teh.pop. in 4/14 
teh.pop.), ki jih je izdelal BiBRO tim d.o.o. Maribor, pod št. proj. 
ZN 014/2014.« 

2. člen
Za 2a. členom se doda nov 2.b člen, ki se glasi:

»2.b člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)

Spremembe in dopolnitve ZN iz 1.b člena obsegajo odlok, 
besedilni in grafični s prilogami.

Grafični del obsega:
- izseki iz kartografskega dela veljavnega odloka o ZN za ob-

močje sprememb in dopolnitev
- karta določitve območja sprememb in dopolnitev; 
- situacija prometne ureditve; 
- situacija s prikazom urbanističnih pogojev; 
- zazidalna situacija,
- karakteristični prerez.«

3. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)

Območje sprememb in dopolnitev iz 2.b člena zajema parcele 
št. 2488, 2487/1, 2498/1, 2491/13, 2491/15, 2491/18, 2491/21, 
2491/25, 2491/26, 2491/28, 2491/29, 2491/32, 2491/33, 2491/34, 
2491/35, 2491/36, 2491/37, 2491/38, 2494/1, 2494/2 in 2494/3 
vse k.o. Tezno. Velikost zemljišča meri 19.993 m2.

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN je prika-
zano na karti št. 2.1 - Območje sprememb in dopolnitev ZN z 
obstoječim parcelnim stanjem. 

4. člen
V 8. členu se v poglavju »Pogoji za predvidene objekte«, 

spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predpisani FZ prostorske enote ali posamezne parcele je na-

slednji:
− zazidane površine max. 70%
− prometne in manipulativne površine min. 10%
− zelene površine 5 %, 
− graditev novih objektov v območju prostorskih enot 2, 5, 6 in 

10 je možna tudi na predvidenih parkirnih, manipulativnih in 
zelenih površinah, če je območje predvidene gradnje znotraj 
podaljškov obstoječih gradbenih linij in predstavljajo zaokro-
žitev oz. dopolnitev obstoječih proizvodnih objektov.«

5. člen
V 8. členu se v poglavju »Pogoji za predvidene objekte črta 

zadnji stavek.

6. člen
V 9. členu se spremeni prvi stavek tako, da se glasi 

»V vsaki prostorski enoti predvidenih gradenj je potrebno za-
gotoviti 5% zelenih površin.«

7. člen
V 11. členu v poglavju »Cestno omrežje«, se iz petega od-

stavka črta besedilo »cesta S-J3«.

8. člen
V 16. členu v poglavju »Javni potniški promet«, se črta bese-

dilo »cesta S-J3«.

9. člen
V 17. členu v poglavju »Kolesarski promet«, se črta besedilo 

»in cesti S-J3«.

10. člen
21. člen se spremeni tako,da se glasi:
»Na obravnavanem območju TAM I-5, del C-8 in Z-11, se na-

hajajo obstoječi vodovodi javne infrastrukture upravljavca Mari-
borski vodovod in ločen vodovodni sistem poslovno proizvodne 
cone Tezno (PPC Tezno) z lastnim vodnim virom in upravljavcem.

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi in Direktivo Sveta 98/83/
ES o kakovosti vode, mora upravljavec javnega vodovoda, ki se 
šteje kot javna služba, v sistemu (objekti, cisterne, pri porabni-
kih), zagotavljati kakovost pitne vode, namenjene za prehrano 
ljudi, z varovanjem zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi 
kakršnega koli onesnaženja pitne vode.

Lokalni vodni vir je lociran sredi proizvodnih obratov z veli-
ko nevarnostjo kontaminacije podtalja brez zaščitnega pasu in ga 
kot takšnega ni možno sanirati, ali vključiti v javno oskrbo s pi-
tno vodo. V skladu s tem bo izjemoma možna le njegova uporaba 
v tehnološke namene in požarno zaščito, ob strogi ločitvi z iz-
gradnjo cevovodov in sanacijo sistemov po namenski rabi vode. 
Nujna je sanacija in ureditev vodovoda za potrebe zagotavljanja 
kakovosti pitne vode v javni oskrbi s pitno vodo na celotnem 
predmetnem območju (sanacije s preprečitvijo vdora onesnaže-
nja, zagotovitev pretočnosti in izmenjave vode za na sistemu ob 
priključevanju novih porabnikov, zagotavljanja požarne varno-
sti). Slednje je na delu javnega vodovoda nujno upoštevati tudi v 
primeru ločitve tehnološkega vodovoda z obstoječim lastnim za-
jetjem/vodnjakom. Vodnjak je nujno opustiti, v kolikor njegovo 
izkoriščanje ogroža prednostno rabo vodnjakov za javno oskrbo 
s pitno vodo v Bohovi, pri čemer je potrebno na ustreznem mestu 
zagotoviti odvzem nadomestnih količin vode iz centralnega sis-
tema javnega vodovoda.

Izgradnja javnega vodovoda z nujno sanacijo sistema druge-
ga upravljavca na predmetnem območju se lahko izvaja v več 
fazah, vendar je funkcionalno in razvojno pogojena. Gradnja 
vodovodov je možna sočasno s prometno, komunalno in drugo 
energetsko infrastrukturo. Na obravnavanem območju se v I. fazi 
načrtuje nadgradnja zankaste zasnove omrežja javne vodo oskrbe 
z aktiviranjem centralno ležečega cevovoda Ø 400 v Perhavčevi 
ulici (vodovod v cesti »Ledina«), v nadgradnji z novimi odseki 
in prečnimi povezavami s priključevanjem novih porabnikov in 
delov saniranega obstoječega sistema PPC Tezno (v I. fazi na 
severu), v etapni izgradnji primarnega vodovoda Južni prstan 
Maribor.



STRAN 279 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 8 – 24. 4. 2015

Med vodnim virom s črpališči Bohova na jugu in predmetnim 
vodovodom v Perhavčevi cesti, je v naslednjih fazah po aktivira-
nju primarnega voda Ø 400 v cesti »Ledina«, nujno priključeva-
nje novih porabnikov javnega sistema z izvedbo primarnih preč-
nih povezav vodovoda Ø 250/200/150 v trasah, ki se izkažejo 
kot optimalne na podlagi izkazanih potreb porabnikov prostora 
in zahtev zagotavljanja kakovosti pitne vode. Pri tem je obstoječe 
primarne cevovode neustrezne kvalitete PVC (Ø 280 in manj) 
in dotrajane starejše neustrezne cevovode na območju Maribor 
(jug) – Bohova, kakor tudi na celotnem obravnavanem območju 
z lokalnim sistemom, nujno potrebno rekonstruirati in sanirati.

Obseg nadaljnjih faz bo v skladu s končno ureditvijo območja 
in se lahko gradi fazno, na osnovi potreb investitorjev, razvojnih 
potreb in ogroženosti vodnih virov pitne vode. Izvedba primar-
nih cevovodov južnega prstana Maribor za varovanje vodnega 
vira Bohova je planirano z navezavo na regionalne in magistral-
ne cevovode z objekti. Preboji vodovoda pod železniško progo 
Maribor – Ljubljana (prioritetni preboj z vodovodom Ø 400 v 
cesti Ledina) zagotavljajo povezavo ned cevovodom Ø 400 ob 
hitri cesti Ljubljana – Maribor na zahodu (oz. Streliško cesto s 
predvidenim mestnim vodohranom pod Pohorjem) in cevovo-
dom Ø 800 v Ptujski cesti na vzhodu.

Realizacija posegov na predmetnem območju, ki s predvi-
deno dejavnostjo ogroža vodni vir Bohova, v etapni nadgradnji 
južnega prstana Maribor z drugimi projekti aktivne zaščite vo-
dnega vira Vrbanski plato in vključitvi rezervnega vodnega vira 
Selniška dobrava, v trajnostnem razvoju zagotavljala zaščito in 
varovanje vodnega vira Bohova na jugu predmetnega območja, 
oziroma omogoča dovod dodatnih večjih količin pitne vode v 
skladu z izkazanimi potrebami.

Izvedba vodovoda v trasi predvidenega kolektorja na jugu 
med Ptujsko cesto in hitro cesto Ljubljana – Maribor bo potrebna 
ob izkazanih večjih nepredvidenih razvojnih potrebah.

Obvezna je rezervacija prostora za gradnje.
Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja je predmet 

obdelave in izvedbe vsakega posameznega uporabnika prostora, 
v obsegu dopustnih možnosti dobave vode.

Pri projektiranju in izvedbi je obvezno upoštevati veljavni 
Zakon o vodah, veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 
dobrave in Dravskega polja ter vse veljavne relevantne pravilni-
ke in odloke, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo.«

11. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na celotnem območju je treba zgraditi kanalizacijo za odva-

janje fekalnih, tehnoloških in meteornih voda s cest in drugih utr-
jenih površin. Odvajanje meteornih voda iz nepozidanih utrjenih 
površin in parkirnih in manipulativnih naj bo niveletno urejeno 
s primernimi padci, površine morajo biti nepropustne za vodo 
in odporne na naftne derivate in urejene tako, da bo preprečeno 
iztekanje padavinskih vod v okolico. 

Projektne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz par-
kirišč in manipulativnih površin mora biti urejena preko ustrezno 
dimenzioniranih usedalnikov in lovilca olj. Iz projektne doku-
mentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standar-
diziranih lovilcev olj. (SIST EN 858-2).

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih 
voda z javnih cest mora biti usklajena z veljavno Uredbo o emi-
siji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in veljavno 

Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 
vode in javno kanalizacijo.

Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, par-
kirišč, ceste, …) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na 
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti poni-
kovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih po-
vršin, dno ponikovalnice pa mora biti najmanj 1.0 m nad najvišjo 
gladino podzemne vode.

Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je 
treba predvideti v skladu z 92.čl. ZV-1 in sicer na tak način, da bo 
v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z 
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževa-
nje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (za-
travitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki).

Sistem predčiščenja bo definiran v izrisu projektne dokumen-
tacije PGD za vsakega investitorja posebej in bo opredeljen glede 
na dejavnost, ki jo opravlja. Projektna rešitev odvajanja in čišče-
nja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti uskla-
jena z veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in veljavno Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav.

Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno 
ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in preči-
ščenih padavinskih vod. Komunalne odpadne vode morajo biti 
obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi 
na komunalni čistilni napravi. Izdelati je treba plan preveritve 
tesnosti sistemov za zbiranje in odvajanje odpadnih voda v obra-
tovanju, ter objektov in naprav za preprečevanje izliva nevarnih 
snovi.« 

Tla v morebitnih kletnih prostorih naj bodo brez talnih izpu-
stov, v primeru le teh, se izvede odvodnja odpadnih voda preko 
ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri v 
javno kanalizacijo oz. ponikovalnico ali zadrževalnik.

V skladu z 49.b členom ZGO-1, si mora investitor pri pri-
stojnemu organu za okolje, po končanem projektiranju in pred 
izgradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno 
soglasje.

Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora 
biti izdelana v skladu z veljavnim Pravilnikom o vsebini vlog 
za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v 
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovolje-
nja za predvidene gradnje mora biti usklajena z veljavnimi pro-
storskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentaci-
je.«

12. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:

»23.a člen
Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati na-

slednje veljavne predpise s področja elektro oskrbe:
- Energetski zakon EZ – 1, 
- Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenj-

skem okolju,
- Pravilnik o projektnih omejitvah gradenj, uporabe objektov 

ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elek-
troenergetskih omrežij in

- Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetosti 1 kV, 
10 kV in 20 kV - Tipizacija DES, januar 1981.
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Varovalni pas sistemov elektrike je zemljiški pas ob elektro-
energetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi 
objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obra-
tovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddalje-
nosti od vodov in objektov tega omrežja. 

Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka 
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zuna-
nje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša: 
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transfor-

matorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m; 
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 

kV 10 m; 
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transfor-

matorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m; 
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 

kV 3 m; 
– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 

kV do vključno 20 kV 10 m; 
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 

20 kV 1 m; 
– za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m; 
– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko po-

stajo srednje napetosti 2 m. 
Planiranje in izgradnja novih transformatosrkih postaj (TP 

10/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (10 kV in 0,4 kV) na obrav-
navanem območju, bo odvisna od povečanja obremenitev ter 
tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemal-
cih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte 
(NNO, SN in TP).

Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samo-
stojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v neposredni bliži-
ni. Pri tem je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega 
sevanja in hrupa po veljavni Uredbi o elektromagnetnem sevanju 
v naravnem in življenjskem okolju.

Za potrebe izgradnje večjih obrtnih con, trgovskih con, delav-
nic oziroma industrijskih objektov, za katere bo potrebna večja 
priključna moč, bo potrebno pri podjetju za distribucijo električ-
ne energije naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno 
energijo.

Za nadaljnje projektiranje si mora projektant pri upravljavcu 
pridobiti natančne podatke o poteku tras elektroenergetskih vo-
dov in lokacije posameznih elektroenergetskih objektov ter jih 
vnesti v grafične podloge dokumentacije.

Za izgradnjo novih elektroenergetskih objektov ali naprav 
je potrebno določiti koordinatorja izgradnje, ki bo poskrbel za 
financiranje minimalne komunalne infrastrukture območja in s 
tem tudi za izgradnjo elektroenergetskih objektov.

V skladu s 147.čl. veljavnega Energetskega zakona in ve-
ljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili distribucijskega 
omrežja, si mora investitor za vsako novo priključitev ali poveča-
nje priključne moči pridobiti soglasje za priključitev in izpolniti z 
njimi predpisane pogoje.« 

13. člen
V drugem odstavku 24. člena v poglavju »Javna razsvetlja-

va«, se črta 7 alineja.
14. člen

Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje obdelave se nahaja v širšem (VVO III) vodovar-

stvenem območju zajetja pitne vode, ki je zavarovano z veljavno 

Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, 
zato je potrebno dosledno upoštevati ukrepe, prepovedi in omeji-
tve iz navedenega predpisa.

V kolikor posamezni novi predvideni objekt v skladu z Ured-
bo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, limbuške dobrave in Dravskega polja zapa-
dejo pod znak »pp«, bo potrebno v fazi izdaje vodnega soglasja 
izdelati in priložiti revidirano analizo tveganja za onesnaženje 
in sicer na način, ter v obsegu, ko to določata 50. In 51. Člen 
veljavnega Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvene-
ga območja. Iz rezultatov predmetne analize tveganja mora biti 
jasno razvidno, ali je tveganje za onesnaženje podzemne vode, 
sled predvidenega posega, še sprejemljivo. Vse izsledke revidi-
rane analize tveganja za onesnaženje bo potrebno upoštevati pri 
izdelavi projektne dokumentacije PGD.«

15. člen
Na koncu 28. čl. se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V skladu z 49.b členom ZGO-1, si mora investitor pri pri-

stojnemu organu za okolje, po končanem projektiranju in pred 
izgradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno 
soglasje.

Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora 
biti izdelana v skladu z veljavnim Pravilnikom o vsebini vlog 
za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v 
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovolje-
nja za predvidene gradnje mora biti usklajena z veljavnimi pro-
storskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentaci-
je.«

16. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Požarna varnost
Požarno varnost je potrebno zagotoviti skladno s predpisi s 

področja varstva pred požarom.
Pri načrtovanju je treba upoštevati ukrepe varstva pred poža-

rom, ki bodo zagotavljali:
- pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širje-

nja in učinkovito gašenje požara,
- pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic 

požara za ljudi, premoženje in okolje,
- pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz objektov,
- dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in ga-

silce do objektov in okrog njih,
- vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov,
- potrebne odmike med objekti ali protipožarne ločitve med 

objekti za preprečevanje širjenja požara,
- potrebno skupno količino vode za gašenje požarov na obrav-

navanem področju,
- javno hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pri-

tiskov in kapacitete omrežja, kar mora biti načrtovano pri po-
gojih za urejanje komunalne in energetske infrastrukture,

- določiti zahteve iz standarda SIST DIN 14090 za intervencij-
ske poti in dovoze do objektov ter predpisane postavitvene 
površine.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za po-

žarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu - zasnova 
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požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu 
- študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni 
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne var-
nosti.

Vsi objekti visokogradenj in objekti z večjo tlorisno veliko-
stjo nad 10 x 30 m morajo biti stalno dostopni za gasilsko inter-
vencijo najmanj z dveh strani. O smereh evakuacijskih poti odlo-
či projektant. Z izvedbo načrtovanih cevovodov je zagotovljena 
količina vode za požarno zaščito q pož = 25 l/sek. Lokacije hi-
drantov so izven voznih površin. 

Obstoječa odprta zbiralnika požarne vode morata ostati ohra-
njena. Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projek-
tirane z upoštevanjem osne sile 100 kN.«

17. člen
Za 33. členom doda nov 33.a. člen, ki se glasi :

»33.a člen
Varovanja in omejitve s področja zaščite

Pri projektiranju objektov mora biti za zagotavljanje potresne 
varnosti upoštevana VII. stopnja potresne ogroženosti, po MCS 
lestvici (500 letno povratno obdobje s projektnim pospeškom tal 
0.10 g) zato je treba temu primerno predvideti način gradnje.

Dopustne so vse ureditve, ki odpravljajo posledice naravnih 
katastrof in vojn ter zagotavljajo večjo varnost ljudi in premo-
ženja.

Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 
5000 prebivalci se v objektih določenimi s predpisi gradijo za-
klonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna oja-
čitev prve plošče.

Obravnavano območje leži izven ogroženih območij poplav 
in visoke podtalnice ter izven ogroženih območij erozivnosti in 
plazovitosti.«

KONČNI DOLOČBI

18. člen
(vpogled sprememb in dopolnitev ZN)

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so na vpogled v 
Mestni občini Maribor na Uradu za komunalo, promet in prostor 
– Sektor za urejanje prostora, na Mestni četrti Tezno in delno na 
spletni strani www.maribor.si.

19. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka: 35005 – 37/2014 0301 04 Župan
Datum: 30. marec 2015 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 57. v povezavi s 97. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US) 
in 30. člena Statuta občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 24/13) je župan Občine Muta dne 20. aprila 
2015 sprejel

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

prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Muta v občini 
Muta (MUV, št. 15/06-UPB in 12/14)

1. člen
Uvodne določbe 

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev 
Prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Muta v občini Muta, 
ki so bili sprejeti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih 
za naselje Muta v občini Muta (MUV, št. 15/06-UPB in 12/14); v 
nadaljevanju: SD PUP. 

Pravna podlaga za izdelavo SD PUP je Zakon o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list. RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US) 
in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61.a 
členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.

2.člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo SD PUP

Občina Muta je v letu 1999 sprejela Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojev za naselje Muta v Občini Muta (MUV, 
št. 33/99) in ga nato večkrat spreminjala in dopolnjevala ter v 
letu 2006 sprejela uradno prečiščeno besedilo odloka (MUV št. 
15/06-UPB), ki ga je spremenila in dopolnila v letu 2014, ko je, 
zaradi poenostavitve in lažje uporabe odloka, spremenila faktorje 
izrabe zemljišča v deleže pozidanosti parcele za posamezne vrste 
objektov in opredelila dopustne nadomestne gradnje in obliko-
vanje nadomestnih objektov za razvoj obstoječih dejavnosti v 
okviru obstoječih zemljišč.

Območje za katerega veljajo določila tega akta obsega uredi-
tveno območje naselja Muta, kot je določeno z Odlokom o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana občine Radlje ob Dravi za območje občine 
Muta v letu 2003 (MUV, št. 20/04), razen dela območja, za katero 
velja prostorski izvedbeni načrt Zazidalni načrt Flisovo – Muta 
(MUV št. 8/88).

Na podlagi pobude znanega investitorja se je pripravljavec 
akta odločil, da v območje urejanja z Odlokom o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta vključi tudi del 
območja, ki ga ureja Zazidalni načrt Flisovo – Muta (MUV št. 
8/88), in sicer del zemljišča s parc. št. 146/4 in 76/4, obe k.o. Zg. 
Muta (808), na katerem je možno postaviti eno enostanovanjsko 
stavbo skladno z določili veljavnega odloka o prostorskih uredi-

http://www.maribor.si
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tvenih pogojih.
Zaradi navedenega se je Občina Muta kot pripravljavec akta 

odločila, da pripravi spremembe in dopolnitve predmetnega akta. 

3. člen
Predmet sprememb in dopolnitev PUP

Območje SD PUP zajema del zemljišča s parc. št. 146/4 in 
76/4, obe k.o. Zg. Muta (808).

SD PUP se nanaša na kartografski del Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za naselje Muta v Občini Muta.

4. člen
Udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku sprememb in 

dopolnitev PUP
Naročnik in pripravljavec SD PUP je Občina Muta.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev PUP bo izbral naročnik.
Za pripravo SD PUP bodo uporabljene smernice in mnenja, 

ki so bila pridobljena v postopku izdelave Sprememb in dopol-
nitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Muta v 
Občini Muta (MUV št. 15/06).

Če pa bi se v postopku priprave izkazalo, da je potrebno pri-
dobiti smernice in mnenja posameznega nosilca urejanja prosto-
ra, se le-ti pridobijo v okviru tega postopka.

5. člen
Postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in 

dopolnitev PUP

aktivnost nosilec rok oz. trajanje 
aktivnosti

priprava in sprejem Sklepa o 
začetku priprave sprememb 
in dopolnitev PUP in objava 

v uradnem glasilu

občinska 
uprava, 
župan

izvedeno

izdelava dopolnjenega 
osnutka sprememb in 

dopolnitev PUP

prostorski 
načrtovalec

1 teden od objave 
sklepa o začetku 

priprave

javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi

občinska 
uprava

objavi 
pripravljavec 
najmanj 7 dni 
pred začetkom 

javne razgrnitve

javna razgrnitev in javna 
obravnava

občinska 
uprava

javna razgrnitev 
traja 15 dni, javna 

obravnava se 
izvede v tem času

priprava strokovnih stališč 
do pripomb in predlogov 

iz javne razgrnitve in 
obravnave 

prostorski 
načrtovalec

2 dni po končani 
javni razgrnitvi in 
prejemu pripomb

sprejem stališč do pripomb
občinska 
uprava, 
župan

2 dni po 
uskladitvi stališč

aktivnost nosilec rok oz. trajanje 
aktivnosti

izdelava predloga sprememb 
in dopolnitev PUP

prostorski 
načrtovalec

1 teden po 
sprejemu stališč 

sprejem sprememb in 
dopolnitev PUP 

občinski 
svet

prva redna seja 
občinskega sveta

objava v uradnem glasilu občinska 
uprava

prva številka 
medobčinskega 

uradnega vestnika

izdelava končnih elaboratov prostorski 
načrtovalec

3 dni po objavi v 
uradnem glasilu

posredovanje elaboratov 
upravni enoti, inšpekciji

občinska 
uprava

3 dni po 
prejemu končnih 

elaboratov

6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina 
Muta. 

7. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

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

Številka: 35001-0002/2015-4 Župan Občine Muta
Datum: 20. april 2015 Mirko Vošner, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 
določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 
107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 14/13 pop. in 
101/13) in 16. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 
4/2001) je Občinski svet Občine Pesnica na 4. redni seji, dne 21. 
aprila 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Pesnica za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Pesnica za leto 2015 določajo 

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

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

naslednjih zneskih:
v evrih

Proračun za leto 2015 v €

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 8.010.156

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.122.026

70 DAVČNI PRIHODKI 4.252.210

700 Davki na dohodek in dobiček 4.146.010

703 Davki na premoženje -50.100

704 Domači davki na blago in storitve 156.300

71 NEDAVČNI PRIHODKI 869.816

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 396.325

711 Takse in pristojbine 12.000

712 Globe in druge denarne kazni 10.000

Proračun za leto 2015 v €

714 Drugi nedavčni prihodki 451.491

72 KAPITALSKI PRIHODKI 828.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 205.400

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 622.600

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.060.130

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.752.336

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev Evropske unije 307.794

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.416.610

40 TEKOČI ODHODKI 3.901.290

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 415.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 64.540

402 Izdatki za blago in storitve 2.036.450

403 Plačila domačih obresti 72.000

409 Rezerve 1.313.300

41 TEKOČI TRANSFERI 2.510.250

410 Subvencije 305.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.570.900

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 90.950

413 Drugi tekoči domači transferi 543.400

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.792.070

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.792.070

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 213.000

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 65.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 148.000

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) -406.454

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
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Proračun za leto 2015 v €

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

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

0

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

0

C. Račun financiranja

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 900.216

50 ZADOLŽEVANJE 900.216

500 Domače zadolževanje 900.216

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 823.000

55 ODPLAČILA DOLGA 823.000

550 Odplačila domačega dolga 823.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-
V.-VIII.)

-329.238

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 77.216

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
VIII.-IX.) 406.454

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 329.238

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk ter šti-
rimestnih kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

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

4. člen

Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki: 

1. prihodki občanov, ki se namenijo za namene za katere se 
pobirajo,

2. prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicijske 
transfere gasilskim društvom za nakup opreme,

3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za 
vzdrževanje gozdnih cest,

4. prihodki iz koncesijskih dajatev,
5. prihodki iz okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja,
6. sredstva od minulih vlaganj uporabnikov v TK omrežje.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, 

ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni iz-
kazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov poveča 
obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega 

uporabnika župan odloča, o prerazporeditvah pravic porabe med 
proračunskimi postavkami in konti posamezne proračunske po-
stavke, v okviru posameznega področja proračunske porabe v 
posebnem delu proračuna. 

Skupno povečanje ali zmanjšanje pravic porabe proračunskih 
postavk znotraj proračunskega področja, proračunske porabe ne 
sme presegati 10 % sredstev proračunskega področja. Osnova za 
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spre-
membe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli-
ju 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 
O prerazporeditvah med konti znotraj posamezne postavke, se ne 
poroča občinskemu svetu.

6. člen
Župan lahko spreminja 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 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

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

7. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-

ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:
1. v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in sto-
ritve in tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
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Prevzete obveznosti iz prvega odstavka tega člena se načrtu-
jejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu ra-
zvojnih programov.

8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, 

ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 
2015 oblikuje v višini 1.290.300,00 evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem pri-
meru do višine 10.000,00 evrov, odloča župan in o porabi sred-
stev obvešča občinski svet s pisnimi poročili na prvi naslednji 
seji. V drugih primerih, ki presegajo navedeno višino, odloča 
občinski svet.

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

lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 200,00 evrov.

10. člen
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premo-

ženjem na predlog župana. Načrt ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem, katerega posamična vrednost je ocenjena do 25.000,00 
evrov, lahko sprejme župan.

11. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki jih ni 

mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekuje 
hiter odziv, lahko župan sklepa pravne posle, ki niso predvideni v 
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša 
največ 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja s stvarnim pre-
moženjem. 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov se Občina Pesnica za proračun leta 2015 
lahko zadolži do višine 287.216,00 evrov.

13. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se Občina Pesnica 

lahko v letu 2015 zadolži do višine 613.000,00 evrov.

5. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pesnica v letu 

2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 40302-4/2014-1 Župan
Datum: 22. april 2015 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s.r.

160

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami), določb 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 
46/3013-ziprs1314-a, 101/2013-ZIPRS1415 IN 101/2013) in 16. 
člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/01) je Občinski 
svet Občine Pesnica na 4. redi seji, dne 21. aprila 2015 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Pesnica v letu 

2015

1. člen
S tem odlokom se ureja poraba sredstev proračunske rezerve 

Občine Pesnica za leto 2015 (v nadaljevanju: proračunska rezer-
va).

2. člen
Sredstva proračunske rezerve, v višini 1.290.300,00 evrov, se 

namenijo za:
• 366.000,00 EUR za sanacijo plazov zaradi posledic poplav v 

novembru 2012
• 699.000,00 EUR za sanacijo plazov zaradi posledic poplav v 

septembru 2014,
• 225.300,00 EUR za sanacijo plazov zaradi posledic poplav v 

oktobru 2014.

3. člen
Sredstva proračunske rezerve, navedena v 2. členu tega odlo-

ka, se porabijo za:
v EUR

1. Sanacija plazu na JP 810851 Černčič – 
Tišler 366.000,00

2. Sanacija plazu na JP 810993 Plateis – 
Horvat 350.000,00

3. Sanacija plazu na LC 310021 Dragučova – 
Malečnik 250.000,00
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v EUR

4. Sanacija plazu na JP 810511 LC – 
Janžekovič – Ljubi 92.600,00 

5. Sanacija plazu na JP 810011 Žižek Jože - 
Lazar 132.700,00

6.

Izdelava projektne dokumentacije PZI 
za sanacijo plazov: na JP 810871 Breg-
Šomat, na JP 810993 Plateis-Horvat in 
na LC 310021 Dragučova-Malečnik, 
gradbeni nadzor, izdelava varnost. načrta in 
koordinator na sanaciji plazov)

45.000,00

7. Sanacija plazu na JP 810235 Vrečič – Kegl 18.000,00

8. Sanacija plazu na LC 310151 Ročica-Zg.
Hlapje-Zg.Jakob. Dol 18.000,00

9. Sanacija plazu na JP 810281 Gajžler-
Mezgec 18.000,00

SKUPAJ 1.290.300,00

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 40302-1/2015/1 Župan
Datum: 22. april 2015 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s.r.

161

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
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), drugega in četrtega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Ur.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) ter 16. in 94. člena Sta-
tuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) je Občinski svet 
Občine Pesnica na 4. seji dne, 21. aprila 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro

I.
Pri nepremičninah:
parcela št. 282/2 k.o. 609 - JARENINSKI DOL (ID 5879516)
parcela št. 282/3 k.o. 609 - JARENINSKI DOL (ID 5879517)

preneha status javno dobro in se izbriše ID pravice/zaznam-
be 16535634.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 46404-7/2015-1(IRH) Župan
Datum: 22. april 2015 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s.r.

162

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
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), drugega in četrtega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Ur.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) ter 16. in 94. člena Sta-
tuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) je Občinski svet 
Občine Pesnica na 4. seji dne, 21. aprila 2015, sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro

I.
Pri nepremičninah:

- parcela št. 604/2 k.o. 606 - RANCA (ID 6331111)
- parcela št. 604/3 k.o. 606 - RANCA (ID 6331117)
- parcela št. 604/4 k.o. 606 - RANCA (ID 6331115)
- parcela št. 604/5 k.o. 606 - RANCA (ID 6331109)
- parcela št. 604/6 k.o. 606 - RANCA (ID 6331110)
- parcela št. 604/7 k.o. 606 - RANCA (ID 6331107)
- parcela št. 604/8 k.o. 606 - RANCA (ID 6331108)
- parcela št. 604/9 k.o. 606 - RANCA (ID 6331106)
- parcela št. 604/10 k.o. 606 - RANCA (ID 6331112)
- parcela št. 604/11 k.o. 606 - RANCA (ID 6331114)

preneha status javno dobro in se izbriše ID pravice/zaznam-
be 14950846.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 46404-5/2015-1(IRH) Župan
Datum: 22. april 2015 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827


STRAN 287 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 8 – 24. 4. 2015

163

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
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), drugega in četrtega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Ur.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) ter 16. in 94. člena Sta-
tuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) je Občinski svet 
Občine Pesnica na 4. seji dne, 21. aprila 2015, sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro

I.
Na zemljiščih:

- parcela št. 1148/2 k.o. 615 - VUKOVJE (ID 6339272)
- parcela št. 1148/3 k.o. 615 - VUKOVJE (ID 6339276)
- parcela št. 1148/5 k.o. 615 – VUKOVJE (ID 6339274)
- parcela št. 278/2 k.o. 609 – JARENINSKI DOL (ID 

6328984)
- parcela št. 192/2 k.o. 616 - KUŠERNIK (ID 6399095)
- parcela št. 192/4 k.o. 616 - KUŠERNIK (ID 6399093)
- parcela št. 300/3 k.o. 610 - JARENINSKI VRH (ID 2110649)
- parcela št. 341/2 k.o. 580 - VAJGEN (ID 6416976)
- parcela št. 329/2 k.o. 611 - VUKOVSKI VRH (ID 6429796)
- parcela št. 329/4 k.o. 611 - VUKOVSKI VRH (ID 6429798)
- parcela št. 329/6 k.o. 611 - VUKOVSKI VRH (ID 6429803)
- parcela št. 329/8 k.o. 611 - VUKOVSKI VRH (ID 6429801)
- parcela št. 374/3 k.o. 611 - VUKOVSKI VRH (ID 6429739)
- parcela št. 888/3 k.o. 608 - GAČNIK (ID 6425588)

preneha status javno dobro.

II.
Na zemljiščih iz prve točke tega sklepa se po prenehanju sta-

tusa javno dobro v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v 
korist Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Ma-
riboru, matična številka: 5884098000, do celote (do 1/1).

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 46404-4/2015-IRH Župan
Datum: 22. april 2015 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 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), prvega in drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah /ZCes-
1/ (Uradni list, RS št. 109/2010 in 48/2012), 21. člena Zakona 
o graditvi objektov (Ur.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) ter 16. člena 
Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) je Občinski 
svet Občine Pesnica na 4. seji dne, 21. aprila 2015, sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena 

v Občini Pesnica – javne ceste in poti 

I.
Nepremičnine: 

parcela št. 676/1 k.o. 606 - RANCA (ID 2789515)

parcela št. 5/2 k.o. 614 - SPODNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6348110)

parcela št. 235/4 k.o. 608 - GAČNIK (ID 5879606)
parcela št. 305/10 k.o. 608 - GAČNIK (ID 5879488)

parcela št. 409/12 k.o. 606 - RANCA (ID 3057371)

parcela št. 523/13 k.o. 614 - SPODNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6345236)

parcela št. 524/11 k.o. 614 - SPODNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6345213)

parcela št. 524/12 k.o. 614 - SPODNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6345214)

parcela št. 135/7 k.o. 615 - VUKOVJE (ID 5207865)
parcela št. 146/11 k.o. 615 - VUKOVJE (ID 1513594)
parcela št. 146/12 k.o. 615 - VUKOVJE (ID 2184853)

parcela št. 278/3 k.o. 607 - JELENČE (ID 6275647)

parcela št. 280/1 k.o. 607 - JELENČE (ID 6275645)
parcela št. 260/4 k.o. 607 - JELENČE (ID 6275648)

parcela št. 234/1 k.o. 607 - JELENČE (ID 777522)

parcela št. 321/19 k.o. 606 - RANCA (ID 6249210)
parcela št. 344/2 k.o. 606 - RANCA (ID 6249203)

parcela št. 357/2 k.o. 612 - VUKOVSKI DOL (ID 4672104)

parcela št. 66/13 k.o. 642 - PERNICA (ID 4524494)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
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parcela št. 128/15 k.o. 642 - PERNICA (ID 6279157)

parcela št. 268/4 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6137796)

parcela št. 162/2 k.o. 611 - VUKOVSKI VRH (ID 5939555)

parcela št. 394/6 k.o. 613 - FLEKUŠEK (ID 6345227)
parcela št. 519/4 k.o. 614 - SPODNJI JAKOBSKI DOL (ID 

6345238)

parcela št. 600/8 k.o. 605 - SPODNJE DOBRENJE (ID 6077470)
parcela št. 601/4 k.o. 605 - SPODNJE DOBRENJE (ID 6077465)
parcela št. 603/5 k.o. 605 - SPODNJE DOBRENJE (ID 6077481)
parcela št. 606/5 k.o. 605 - SPODNJE DOBRENJE (ID 6077483)
parcela št. 606/8 k.o. 605 - SPODNJE DOBRENJE (ID 6077477)
parcela št. 606/9 k.o. 605 - SPODNJE DOBRENJE (ID 6077478)
parcela št. 607/9 k.o. 605 - SPODNJE DOBRENJE (ID 6077475)

parcela št. 420/6 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364625)

parcela št. 611/9 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364581)

parcela št. 612/8 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364584)

parcela št. 612/10 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364577)

parcela št. 612/12 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364580)

parcela št. 612/14 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364591)

parcela št. 608/15 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364621)

parcela št. 608/16 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364622)

parcela št. 608/19 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364573)

parcela št. 616/3 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364586)

parcela št. 616/5 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364588)

parcela št. 616/8 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364596)

parcela št. 616/11 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364690)

parcela št. 623/2 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364593)

parcela št. 624/2 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364601)

parcela št. 625/2 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364599)

parcela št. 626/7 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364605)

parcela št. 626/11 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364608)

parcela št. 626/12 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364611)

parcela št. 626/15 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364612)

parcela št. 630/21 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364692)

parcela št. 635/2 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
6364685)

parcela št. 424/2 k.o. 607 - JELENČE (ID 6416619)

ki so do celote (1/1) v lasti Občine Pesnica, Pesnica pri Ma-
riboru 39a, Pesnica pri Mariboru, matična številka: 5884098000 
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 
javne ceste in poti.

II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena – javne ceste in poti.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 46404-3/2015-1(IRH) Župan
Datum: 22. april 2015 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s.r.

165

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 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), prvega in drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah /ZCes-
1/ (Uradni list, RS št. 109/2010 in 48/2012), 21. člena Zakona 
o graditvi objektov (Ur.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) ter 16. člena 
Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) je Občinski 
svet Občine Pesnica na 4. seji dne, 21. aprila 2015, sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena 

v Občini Pesnica – lokalne ceste 

I.
Nepremičnine 

parcela št. 738/2 k.o. 577 - ZGORNJI JAKOBSKI DOL (ID 
74724)

parcela št. 497/0 k.o. 641 - DRAGUČOVA (ID 5028403)
parcela št. 215/2 k.o. 579 - POLIČKI VRH (ID 596360)
parcela št. 215/4 k.o. 579 - POLIČKI VRH (ID 5298348)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
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parcela št. 47/3 k.o. 578 - POLIČKA VAS (ID 6156246)
parcela št. 47/5 k.o. 578 - POLIČKA VAS (ID 6156248)

ki so do celote (1/1) v lasti Občine Pesnica, Pesnica pri Ma-
riboru 39a, Pesnica pri Mariboru, matična številka: 5884098000 
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – lo-
kalne ceste.

II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena – javne ceste in poti.

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

skem uradnem vestniku

Številka: 46404-2/2015-1(IRH) Župan
Datum: 22. april 2015 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 3. odstavka 101. člena Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007-popr., 41/2007-
popr., 122/2007-Odl. US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 
62/2010-ZUPJS, 57/2012), Uredbe o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006 - ZUTPG, 5/2008, 
73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 62/2010 - ZUPJS, 
99/2013-ZUPJS-C), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 
127/2006, 51/2008, 6/2012), Pravilnika o standardih in norma-
tivih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010), 
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 12/2014) in 15. člena Statuta Občine Rače-
-Fram (MUV, št. 27/2011 in 5/2015), je Občinski svet Občine 
Rače-Fram na 5. redni seji, dne 2. aprila 2015, sprejel naslednji

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

na domu'

1.
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme Sklep o soglasju k 

ceni socialnovarstvene storitve 'pomoč družini na domu' v občini 
Rače-Fram, kot jo je predlagal izvajalec storitve, Center za po-
moč na domu Maribor.

2.
Cena socialno varstvene storitve 'pomoč družini na domu' 

(polna cena) v občini Rače-Fram znaša 16,47 €. 
Občina Rače–Fram subvencionira ceno urne postavke pomo-

či družini na domu v višini 11,94 €. 
Prispevek uporabnika na uro opravljene storitve pomoči na 

domu ostaja nespremenjen in znaša 4,53 €.

3.
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. maja 2015 dalje. 

Številka: 034/05-39/ 2015 Župan Občine Rače - Fram 
Datum: 7.april 2015 Branko Ledinek, s.r. 
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Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007 – UPB5, z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi 15. člena Statu-
ta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/2011 in 5/2015) je Občin-
ski svet Občine Rače-Fram na svoji 5. redni seji, z dne 2. aprila 
2015, sprejel naslednji

S K L E P
o imenovanju nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti 

v svet OŠ Rače

I.
Občinski svet Občine Rače-Fram razrešuje Manuelo Rozman 

kot predstavnico lokalne skupnosti v svetu javnega vzgojno-izo-
braževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače.

II.
Občinski svet Občine Rače-Fram kot nadomestno članico v 

svet OŠ Rače imenuje Ksenijo Ekart Koren.

III.
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 034/05-46/2015 Župan Občine Rače - Fram 
Datum: 7.april 2015 Branko Ledinek, s.r.
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Na podlagi 57., 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,108/09, 80/10-ZU--
-PUDPP in 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 35/13-sklep 
US in 76/14-odločba US) in na podlagi 17. člena Statuta občine 
Rače – Fram (MUV, št. 27/11, 5/15) je župan Občine Rače – 
Fram dne, 14. aprila 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan občine Rače – Fram začetek in 
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sta-
novanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem) - v nadaljevanju OPPN.

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

Ocena stanja:
Območje obdelave se nahaja v južnem delu naselja Fram, na 

meji k.o. Fram in k.o. Morje, severno nad novim vrtcem in v 
neposredni bližini stanovanjske zazidave v gradnji. Območje se 
navezuje na kategorizirano javno cesto LC 340091. 

Zemljišče je opredeljeno kot stavbno zemljišče v UON Fram 
in je namenjeno stanovanjski gradnji. 

Razlogi za izdelavo OPPN:
Na zemljišču je predvidena izdelava podrobnega prostorske-

ga načrta (OPPN).
V OPPN se kompleksno reši prometna, komunalna in ener-

getska situacija območja, krajinsko oblikovanje ter arhitekturno 
oblikovanje objektov.  

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem 
načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, 
ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.

3. člen
(območje, vsebina in oblika OPPN)

Območje izdelave OPPN zajema parcelo 1110 k.o. 717 Fram 
v območju UON Fram in neposredne okoliške, ki so potrebne za 
izvedbo komunalne in energetske infrastrukture. 

4. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek prido-
bivanja smernic in mnenj so:
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upra-

vljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, 

Vojkova 61, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1b, 

1000 Ljubljana - naravovarstvo

- ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
- TELEKOM Slovenije d.d. Titova 38, 2000 Maribor
- TELEMACH Rotovž d.d. Cankarjeva ulica 6 2000 Maribor
- Občina Rače – Fram – cesta, vodovod in kanalizacija
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 2000 Maribor

V kolikor se naknadno v postopku priprave OPPN ugotovi, 
da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja še drugih 
nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

Istočasno je Ministrstvo za okolje in prostor Dunajska cesta 
47 Ljubljana potrebno pozvati, da se opredeli glede potrebnosti 
izdelave celovite presoje vplivov posega na okolje.

5. člen
(postopek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)

Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
Aktivnost
Rok oz. trajanje aktivnosti
Sklep o začetku priprave OPPN
April 2015
Objava sklepa v uradnem glasilu
April 2015
Izdelava osnutka OPPN
 7 dni po objavi sklepa
Poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice 
Takoj po pripravi gradiva – nosilci podajo smernice v 30 dneh 

po prejemu vloge
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopol-

njenega osnutka OPPN
 7dni pred začetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
 30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne 

razgrnitve in obravnav
Takoj po zaključeni javni razgrnitvi
Poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje 
Takoj po pripravi gradiva, nosilci podajo mnenje v 30 dneh 

po prejemu vloge
Priprava usklajenega predloga in sprejem predloga OPPN na 

občinskem svetu
Do 3 dni po prejemu mnenj se pripravi usklajeno gradivo in 

se poda v obravnavo ter sprejem občinskemu svetu 
Objava OPPN v Uradnem glasilu
Po sprejemu OPPN na občinskem svetu

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira pobudnik.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov obči-
ne Rače – Fram se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 
na spletni strani občine Rače – Fram: http://www.race-fram.si/ in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 350/3-2015 Župan Občine Rače - Fram 
Datum: 14.april 2015 Branko Ledinek, s.r.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=1e25dc17-2b57-452a-be8e-790c4785e995
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=1e25dc17-2b57-452a-be8e-790c4785e995
http://www.race-fram.si/
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 
št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 
79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12-ZUJF), 
98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 
110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZIPRS1314-A, 
82/13-ZIPRS1314-C, 101/13-ZJF-G in ZIPRS1415 in 38/14-ZI-
PRS1415-A), 7. in 104. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 
svoji 5. redni seji dne, 16. aprila 2015 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Selnica ob Dra-

vi za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 

2014 sestavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2014 po programski klasifikaciji. Zaključni račun 
zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni 
del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

ZR sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finanč-
nih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Zaključni račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 je rea-
liziran v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7,485.526

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3,305.849

70 DAVČNI PRIHODKI 2,860.102

700 Davki na dohodek in dobiček 2,488.200

703 Davki na premoženje 215.917

704 Domači davki na blago in storitve 155.985

71 NEDAVČNI PRIHODKI 445.747

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 404.067

711 Takse in pristojbine 4.874

712 Denarne kazni 5.237

Skupina/podskupina kontov v EUR

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.636

714 Drugi nedavčni prihodki 27.933

72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.646

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 211

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 3.435

73 PREJETE DONACIJE 2.700

730 Prejete donacije od domačih oseb 2.700

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4,173.331

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 752.634

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 
druge evrop.instit. 3,420.697

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8,686.016

40 TEKOČI ODHODKI 1,364.671

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 369.076

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varstvo 54.855

402 Izdatki za blago in storitve 891.050

403 Plačila domačih obresti 20.308

409 Rezerve 29.382

41 TEKOČI TRANSFERI 1,351.126

410 Subvencije 38.453

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 357.526

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 117.536

413 Drugi tekoči domači transferi 837.611

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5,898.841

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5,898.841

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 71.378

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam 33.132

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikov 38.246

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -1,200.490

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
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Skupina/podskupina kontov v EUR

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1,500.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 1,500.000,00

500 Domače zadolževanje 1,500.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA 106.667

55 ODPLAČILA DOLGA 106.667

550 Odplačila domačega dolga 106.667

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I. +IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 192.843

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII) 1,393.333

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-
IX=-III) 1,200.490

Pregled prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdat-
kov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih 
terjatev in naložb ter računu financiranja in je priloga k temu od-
loku.

3. člen
Potrdi se presežek odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov v višini 1,200.490,42 EUR, zadolžitev v višini 
1,500.000,00 EUR in odplačilo dolga v računu financiranja v vi-
šini 106.666,68 EUR ter povečanje sredstev na računih v višini 
192.842,90 EUR.

4. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih prora-

čuna na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje nalog 
proračuna 2015, razen namenskih sredstev, ki niso bila porablje-
na v tekočem letu. Le-ta se namensko prenesejo v proračun pri-
hodnjega leta.

5. člen
Stanje sredstev rezerv proračuna Občine Selnica ob Dravi na 

dan 31. 12. 2014 v višini 35.441,83 EUR se prenese med sredstva 

rezerv proračuna 2015 za isti namen, torej za odpravo posledic 
naravnih nesreč v naslednjem letu.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-4/2014 Župan
Datum: 16. april 2015 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne, 18. 
december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. l. EU I 352, 24. 
12. 2013), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
- ZUJF, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Ur. l. RS, št. 93/05, 127/06 – ZJZP in 20/11 – ZSRR-2, Zakona 
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 
57/12, 82/13 in 17/15) in 7. člena statuta Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 
5. redni seji dne, 16. aprila 2015 sprejel 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih 

ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v 
Občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku

1. člen
V celoti se črta 6. člen pravilnika in se nadomesti z nasle-

dnjim besedilom: "Za uresničevanje ciljev občine na področju 
razvoja malega gospodarstva se sredstva po tem pravilniku do-
deljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013, o 
uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Ur. l. EU I 352, 24. 12. 2013), ki se upo-
rablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.

2. člen
Za prvim stavkom 7. člena, se doda tretja alineja, ki glasi: 

"mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Ob-
čine Selnica ob Dravi, poslovno enoto pa v Občini Selnica ob 
Dravi, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz 
Občine Selnica ob Dravi (stalno prebivališče) in investira na ob-
močju Občine Selnica ob Dravi."

3. člen
V drugi alineji 8. člena se za besedno zvezo "kapitalske ne-

ustreznosti" črta celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim 
besedilom: "po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0622
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zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
63/2013)".

Četrta alineja 8. člena se črta in se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
- sodijo v sektor ribištva in akvakulture, 
- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov 

iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti, 

- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti v naslednjih primerih: 
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 

zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od  primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prene-
se na primarne proizvajalce."

4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni, tako, da se glasi:
"Pomoči de minimis ne smejo biti namenjena izvozu oz. z 

izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, 
kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi te-
kočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo in se ne smejo 
podeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje pred-
nost pred uvoženimi." 

5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Skupni znesek pomoči de minimis dodeljena enotnemu pod-

jetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije oziroma 100.000,00 EUR, če gre za podjetja, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu. 
"Enotno podjetje" za namene tega pravilnika pomeni vsa podje-

tja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali druž-

benikov drugega podjetja; 
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov 

upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja;

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo 
podjetje na podlagi pogodbe,  sklenjene z navedenim pod-
jetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) pr-

vega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v 
podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz."

6. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Po tem pravilniku se upošteva kumulacija pomoči:

a) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo 
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno ku-
mulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči; 

b) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;

c) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustre-
zne zgornje meje (200.000,00 oz. 100.000.00 EUR)" 

7. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se doda naslednje besedilo: 
"Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod 

pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji 
meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih pred-
pisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o: 
- že prejetih de minimis pomočeh, ki jih je podjetje prejelo na 

podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in 
v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo pri katerih 
dajalcih in v kakšnem znesku, ter o 

- drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upraviče-
ne stroške,

- o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, 

ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivno-
sti pomoči po drugih predpisih. 

Dajatelj pomoči bo prejemnika de minimis pomoči pisno ob-
vestil, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)".

8. člen
V 13. členu se za prvim stavkom doda drugi odstavek, ki gla-

si: 
"Dajalec pomoči bo hranil evidence o individualni pomoči de 

minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči." 

9. člen
Doda se sedma točka v 14. členu, ki se glasi: "sofinanciranje 

stroškov promocije."

10. člen
Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi: 
"Sofinanciranje stroškov promocije
Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi so-

delovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in raz-
stavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih 
proizvodov in storitev. 

Upravičeni stroški so: 
- najetje, postavitev in delovanje stojnice na določenem stro-

kovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. Upravičenci do 
pomoči so podjetja iz 7. člena tega pravilnika."
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11. člen
Za prvim odstavkom 27. člena se doda naslednje besedilo: 
"V primeru, da je prejemnik sredstev prenehal z dejavnostjo 

za katero je prejel sredstva po tem pravilniku, ker je njegovo pod-
jetje zašlo v težave ali zaradi drugih vzrokov, je dolžan vrniti 
sorazmerni del sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi."

12. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju pomoči 

de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativ-
nosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi se objavijo v Med-
občinskem uradnem vestniku in začnejo veljati naslednji dan po 
objavi.

Številka: 007 – 1/2015 Župan
Datum: 16. april 2015 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) je Občinski svet Občine Selnica ob 
Dravi na svoji 5. redni seji dne, 16. aprila 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture – Javni 

zavod Kulturno informacijsko turistični center Arnold 
Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi

1. člen
S tem sklepom se na nepremičnini

Zap. 
št. Parcelna štev. k. o. ID znak izmera

1 282/41 Sp. 
Selnica 

631-
282/41-0 2647 m2

za javno infrastrukturo na področju kulture določi Javni za-
vod Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s 
knjižnico Selnica ob Dravi z ID znakom 631-282/41-0, vse v k. 
o. Spodnja Selnica (631).

Za javno infrastrukturo na področju kulture se razglasi tudi 
oprema v nepremičnini, ki služi opravljanju kulturne dejavnosti.

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruk-
tura, na predlog Občinske uprave Občine Selnica ob Dravi, za-
znamuje v zemljiški knjigi.

2. člen
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Selnica ob 

Dravi po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o določitvi 
javne infrastrukture na področju kulture – Javni zavod Kultur-

no informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico 
Selnica ob Dravi in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu 
sodišču.

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

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 610-1/2015 Župan
Datum: 16. april 2015 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 98. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 16/2010) je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. redni seji, 
dne 9. aprila 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun Proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 

leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja. V posebnem delu pa je prikaz predvidenih in realizira-
nih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz po-
datkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 

leto 2014 izkazuje:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
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konto naziv v €

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 2.100.066

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.686.955

70 DAVČNI PRIHODKI 1.550.453

700 Davki na dohodek in dobiček 1.428.222

703 Davki na premoženje 58.599

704 Domači davki na blago in storitve 63.632

71 NEDAVČNI PRIHODKI 136.502

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 24.466

711 Takse in pristojbine 1.150

712 Denarne kazni 2.014

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.762

714 Drugi nedavčni prihodki 49.110

72 KAPITALSKI PRIHODKI 411

722 Prihodki od prodaje zemljišč 411

73 PREJETE DONACIJE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 412.700

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 52.388

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 360.312

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.719.329

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 592.025

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 140.420

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 20.554

402 Izdatki za blago in storitve 400.738

403 Plačila domačih obresti 23.813

409 Sredstva, izločena v rezerve 6.500

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 603.392

410 Subvencije 2.721

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 374.230

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 50.788

413 Drugi tekoči domači transferi 175.653

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 507.156

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 507.156

konto naziv v €

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.756

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 7.669

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 9.087

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I-II) 380.737

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

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

0

VII

SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ), PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I+IV)-(II+V)

380.737

C RAČUN FINANCIRANJA

VIII ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 Domače zadolževanje 0

IX ODPLAČILO DOLGA (550) 379.718

55 Odplačilo dolga 379.718

X NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) 0

XI
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III+VI+X)=(I+IV+VIII)-(II+V+IX)

1.019

Stanje sredstev na računih 31.12.2014 55.760,11

3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2014 se vključijo v 

proračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 

leto 2014 se objavi na spletni strani občine in v Medobčinskem 
uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.

 Župan
Številka: 410-7/2015 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 9. april 2015 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr. In 101/13) in 16. člena Statuta Občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 16/10) 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. redni seji, 
dne 9. aprila 2015 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah za leto 2015

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 

2015 (Medobčinski uradni vestnik št. 29/14) se spremeni 2. člen 
tako, da se glasi:

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

Konto Skupina/podskupina kontov v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 I. S K U P A J  P R I H O D K I 
(70+71+72+73+74) 2.018.279

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.616.957

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 1.343.697

700 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK 1.217.783

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 79.824

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 46.090

706 DRUGI DAVKI  0

71 NEDAVČNI  PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 273.260

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 61.546

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500

712 DENARNE KAZNI 2.300

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 61.900

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 146.014

Konto Skupina/podskupina kontov v EUR

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 148.587

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 124.087

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0

722
PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA

24.500

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV  0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 252.735

740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

INSTITUCIJ
222.285

741

PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA 
KOHEZIJSKO POLITIKO

30.450

II. S K U P A J  O D H O D K I  
(40+41+42+43) 1.989.945

40 TEKOČI ODHODKI  
(400+401+402+403+409) 684.372

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 143.175

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 21.154

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 473.179

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 25.000

409 SREDSTVA, IZLOČENA V 
REZERVE 21.864

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 618.099

410 SUBVENCIJE 1.500

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 388.360

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 42.345

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 185.894

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 671.374

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 671.374

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 16.100
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Konto Skupina/podskupina kontov v EUR

430 INVESTICIJSKI TRANSFER  0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 11.600

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 4.500

III. 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)(I. - II.) 

(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI)

28.334

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL  0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE  0

V. 
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

(440+441)
0

440 DANA POSOJILA  0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  0

 VI.
PREJETA MINUS DANA 

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

IX. 55 ODPLAČILA DOLGA (550) 84.094

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 84.094

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) -84.094

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 

(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - 
(II.+V.+IX.)

-55.760

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 55.760

- OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE IZ 

PRETEKLEGA LETA
 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, proračun-
skih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt ra-
zvojnih programov.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

skem uradnem vestniku.

 Župan
Številka: 410-12/2015 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 9. april 2015 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 70. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 16. čl. Statua Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. redni seji, dne 9. aprila 
2015, sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

1. člen
Javna infrastruktura na področju Občine Sv. Jurij v Slov. go-

ricah, ki je v javni lasti in se uporablja za kulturne namene, po-
stane Kulturni dom Jurovski Dol, Jurovski Dol 1, 2223 Jurovski 
Dol, parc. št. *98, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 456 m2.

2. člen
Javna kulturna infrastruktura postane tudi oprema v nepre-

mičnini iz 1. člena tega sklepa, ki je v javni lasti in se pretežno 
uporablja za kulturne namene.

3. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemlji-

ški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.

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

skem uradnem vestniku.

 Župan
Številka: 620-1/2015 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 9. april 2015 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) 
je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. redni seji, 
dne 9. aprila 2015 sprejel

SKLEP
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015

1. člen
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sprejema Ela-

borat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah, ki ga je pripravilo podjetje Saubermacher Slo-
venija d.o.o.

2. člen
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s ceni-

kom izvajanja javne službe varstva okolja na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki, ki zajema: zbiranje določenih vrst komu-
nalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, kot je navedeno v tabelah (brez DDV).

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

skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1. maja 2015.

 Župan
Številka: 354-3/2015 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 9. april 2015 Peter Škrlec, s.r.a)

Cenik za fizične osebe:

80 (vreča) 120 240 660 770 1100
A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,32463 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,32463 0,20501 5,3243 7,9864 15,9728 43,9251 51,2460 73,2085

SKUPAJ ZBIR 0,20501 5,3243 7,9864 15,9728 43,9251 51,2460 73,2085

OBD: Obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,19781 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

SKUPAJ OBD 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

ODL: Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,19781 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

SKUPAJ ODL 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

8,5509 12,8263 25,6526 70,5447 82,3021 117,5744

13 odvozov mešanih komunalnih odpadkov na leto!
Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV 
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

(brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada)

V: Volumen posode (liter)

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 
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120 240 660 770 1100
A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. 
in zelenega vrtnega odpada

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,50146 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,50146 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

SKUPAJ BIO 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 37 odvozov na leto!
Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

V: Volumen posode (liter)

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA

b) Cenik za pravne osebe:

80 (vreča) 120 240 660 770 1100
A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,25777 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,25777 0,20501 4,2277 6,3415 12,6830 34,8782 40,6912 58,1303

SKUPAJ ZBIR 0,20501 4,2277 6,3415 12,6830 34,8782 40,6912 58,1303

OBD: Obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,19781 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

SKUPAJ OBD 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

ODL: Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,19781 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

SKUPAJ ODL 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

7,4543 11,1814 22,3628 61,4977 71,7473 102,4962

13 odvozov mešanih komunalnih odpadkov na leto!
Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

120 240 660 770 1100
A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. 
in zelenega vrtnega odpada

Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,50146 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Storitev 0,50146 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

SKUPAJ BIO 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 37 odvozov na leto!
Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

V: Volumen posode (liter)

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV 
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

(brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada)

V: Volumen posode (liter)

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, UPB št. 11/13 in 101/13) in 15. člena 
Statuta Občine Vuzenica –UPB (MUV št. 31/2010 in 12/14) je 
občinski svet na 6. seji, dne 9. aprila 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Vuzenica za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vuzenica 

za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vuzenica za leto 2014 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter ra-
čuna financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in 
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Vuzenica za leto 2014.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtova-
nih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavita na oglasni deski občine in na internetni strani ob-
čine.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vuzenica za leto 2014 

se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-0002/2015-4 Župan
Datum: 9. april 2015 Franc Golob, s.r.

Konto (K4)

v eurih

Sprejeti 
proračun 

2014

Veljavni 
proračun 

2014

Realizacija 
2014

IndeksIndeks

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)

4.125.476,00 4.125.476,00 4.126.853,96 100,03 100,03

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

4.355.261,00 4.355.261,00 4.259.239,36 97,8 97,8

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

(I.-II.)

-229.785,00 -229.785,00 -132.385,40

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

4.803,00 4.803,00 5.655,31 117,8 117,8

V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442+443)

262.000,00 262.000,00 262.000,00 100,00 100,00

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-257.197,00 -257.197,00 -256.344,69 99,7 99,7

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 467.730,00 467.730,00 471.080,60 100,7 96,,3

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 25.000,00 25.000,00 25.000,01 100,0 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 

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

-44.252,00 -44.252,00 57.350,50

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

442.730,00 442.730,00 446.080,59 100,8 100,8

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-
IX.)

229.785,00 229.785,00 132.385,40 57,6 57,6

STANJE SREDST. NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2013 (del 9009 Splošni 

sklad za drugo).

44.25200 44.252,00 16.784,34
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Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI 
in 40/12 – ZUJF in in 14/15 – ZUUJFO), 24. in 31. člena Za-
kona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 
– ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 
– ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. 
člena Statuta Občine Vuzenica (MUV št. 31/10-UPB in 12/14) 
je Občinski svet Občine Vuzenica na 6. redni seji dne 9. aprila 
2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov javnega vrtca Vuzenica

I.
V javnem vrtcu Vuzenica se cene programov vzgoje in var-

stva predšolskih otrok določijo mesečno na otroka v naslednjih 
višinah:
a) Dnevni programi:
- prvo starostno obdobje  361,90 EUR
- drugo starostno obdobje  261,53 EUR

II.
Dnevni strošek prehrane v ceni programa je 1,75 EUR, od 

tega je dnevna cena kosila 1,02 EUR.

III.
Plačila staršev se določijo na osnovi Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011)(v 
nadaljevanju zakon). Višina plačila staršev je odvisna od razvr-
stitve v plačilni razred, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za 
znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo 
najvišje plačilo v skladu z zakonom.

Staršem, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v ob-
čini Vuzenica se za otroke vpisane v Vrtec Vuzenica na osnovi 
zakona določeno plačilo dodatno zmanjša, in sicer:
- za 45 % določene cene dnevnega programa, za starše, katerih 

otroci so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 50 % določene cene dnevnega programa, za starše, katerih 

otroci so vključeni v programe drugega starostnega obdobja,
- za 45 % določene cene dnevnega programa, za starše, katerih 

otroci so vključeni v programe drugega starostnega obdobja 
za krajši čas bivanja, zmanjšano za delni strošek živil.
Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugi 

občini, je osnova za določitev plačil staršev cena programa iz I. 
točke tega sklepa.

IV.
Razlike do polnih cen programov predšolske vzgoje se fi-

nancirajo iz občinskega proračuna kot razlika glede na dejanska 
plačila staršev.

V.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni 

(na podlagi ustreznih zdravniških potrdil) se mesečno plačilo 
zmanjša:
- za odsotnost krajšo od treh zaporednih dni v tekočem mesecu 

se oskrbnina ne zniža,
- za odsotnost otroka od tri do deset dni v tekočem mesecu 

se oskrbnina zniža za stroške prehrane v sorazmerju s plačili 
staršev,

- za odsotnost otroka od deset do enaindvajset dni v tekočem 
mesecu se oskrbnina obračuna na dneve prisotnosti otroka.

VI.
V času poletnih počitnic (v mesecu juliju in avgustu) 

lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za nepreki-
njeno odsotnost najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. 
V času rezervacije plačajo starši 30 % plačila. 
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

VII.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo star-

šev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v 
vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa).

To določilo se upošteva tudi pri obračunu višine plačila za 
druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plači-
lom staršev.

Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani 
otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 
30-ih dni pred želenim datumom izpisa. Odpovedni rok začne 
teči z dnem oddaje pisne odpovedi v upravi zavoda.

VIII.
Starši vpisujejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega 

leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.

IX.
Prispevek staršev za bivanje otroka v vrtcu po zapiralnem 

času vrtca je 6,55 EUR na uro. Vrtec to uporabi v primeru več-
kratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obra-
tovalnega časa vrtca.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
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X.
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtca in 

plačilom staršev, ki imajo stalno bivališče v drugih občinah, iz-
stavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtcev pristojni organ 
uprave Občine Vuzenica.

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 5. 2015 dalje. Z 
uveljavitvijo novega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen 
programa vrtca Vuzenica (MUV, št. 22/12).

Številka: 032-0002/2015-3 Župan Občine Vuzenica
Datum: 9. april 2015 Franc Golob, s.r. 

178

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12, 
46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1314), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Miklavž 
na Dravskem polju (MUV št. 14/2003, 33/10) je Občinski svet 
Občine Miklavž na Dravskem polju na 6. redni seji, dne 23. apri-
la 2015 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miklavž na 

Dravskem polju za leto 2014

1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine 

Miklavž na Dravskem polju za leto 2014, katerega sestavni del 
je zaključni račun sredstev rezerv. Zaključni račun proračuna 
sestavljata splošni in posebni del proračuna, ki sta sestavni del 
navedenega odloka.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna občine Miklavž na Dravskem 

polju za leto 2014 izkazuje naslednje zneske:

Skupina 
podskupina 

kontov
Vrsta prihodka / odhodka

Realizacija 
proračuna 

2014, v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

I. S K U P A J    P R I H O D K I 
(70+71+72+73+74) 5.945.479

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.194.677

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.748.978

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.228.676

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 434.052

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 86.250

706 DRUGI DAVKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 445.699

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 237.100

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.881

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 7.795

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 511

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 198.412

72 KAPITALSKI PRIHODKI (722) 8.483

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 1.230

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 7.253

73 PREJETE DONACIJE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.742.319

740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

342.894

741
PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU

1.399.425

 II. S K U P A J   O D H O D K I 
(40+41+42+43) 6.760.248

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.399.333

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 469.463

401 PRISP. DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 74.498

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 853.599

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1.773

409 REZERVE 0

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.559.340

410 SUBVENCIJE 19.788

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 1.070.012
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412 TRANSFERI NEPRIDOBIT. 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 133.685

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 335.855

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.715.828

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 3.715.828

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 85.747

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV. 
IN FIZIČNIM OSEBAM 47.266

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČ. UPORABNIKOM 38.481

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  (I. – II.) -814.769

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV.
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

V.
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 26.764

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 26.764

IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-841.533

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -26.764

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
VIII.-IX.) = (-III.) 814.769

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 
preteklega leta

                         
2.046.641

VII. ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 26.764

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 26.764

IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-841.533

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -26.764

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
VIII.-IX.) = (-III.) 814.769

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 
preteklega leta

                         
2.046.641

2. Zaključni račun sredstev rezerv za naravne nesreče iz-
kazuje:

v €

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2014 50.758,59

Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2014 670,66

Poraba sredstev rezerv v letu 2014 0,00

Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2014 51.429,25

3. člen
Stanje denarnih sredstev proračuna občine Miklavž na Dra-

vskem polju na dan 31.12.2014 znaša 1,205.108 EUR, sredstva 
se prenesejo v proračun občine Miklavž na Dravskem polju za 
leto 2015.

Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2014 znaša 51.429,25 
EUR, sredstva se prenašajo v leto 2015.

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

skem uradnem vestniku.
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