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dobra lokalnega pomena v občini Selnica 986



STRAN 946 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 29 – 31. 12. 2016

428

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona 
o vrtcih - ZVrt (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB2 25/08, 
98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS in 40/2012 - 
ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012 
- ZUJF, 14/2013, in 99/2013), 77. do 79. člena Zakona za urav-
noteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012, 
104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 - odl. US, 46/2013 
- ZIPRS1314-A, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 
101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - odl. US in 85/2014), Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005 in 
120/2005) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, 
št. 12/2004, 18/2007 in MUV, št. 13/2008), je Občinski svet Ob-
čine Kungota na 12. seji, dne 21. decembra 2016, sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na 

območju Občine Kungota

1.
V Osnovni šoli Kungota, enotah vrtca Zg. Kungota, Sp. Kun-

gota in Svečina, se cene vzgojno varstvenih programov predšol-
skih otrok določijo v naslednjih mesečnih višinah:
- prvo starostno obdobje: 421, 04 EUR,
- drugo starostno obdobje: 340, 88 EUR.
- poldnevno varstvo:
- prvo starostno obdobje: 357, 76 EUR,
- drugo starostno obdobje: 289, 68 EUR,
- krajši program: drugo starostno obdobje: 272, 25 EUR.

2.
Višino plačila oz. znižanega plačila staršev, na podlagi odda-

ne vloge, določa pristojni center za socialno delo (CSD), v skladu 

z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Višina plačila staršev je odvisna od dohodkov družine in po-

sledično uvrstitve v plačilni razred (od 1. – 9.). Staršem, ki pri 
CSD ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, izstavi vrtec račun v 
višini najvišjega dohodkovnega razreda (9. dohodkovni razred), 
kar pomeni obvezo plačila 77 % veljavne cene programa, ki ga 
otrok obiskuje.

3.
Dnevni strošek prehrane v ceni programov je 1, 75 EUR, ( 

zajtrk 0, 35 EUR, malica 0, 35 EUR in kosilo 1, 05 EUR).
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev za 

prehrano sorazmerno zniža in sicer v odvisnosti od dnevnega 
stroška živil, v kolikor je pravočasno javljeno vrtcu odsotnost. V 
kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, 
se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške nepora-
bljenih živil istega dne.

4.
Račune za plačilo razlike med veljavnimi cenami programov 

javnega vrtca na območju naše občine in plačilom staršev, ki ima-
jo s predšolskimi otroki stalno prebivališče v drugih občinah, na 
podlagi mesečnih obračunov, izstavlja OŠ Kungota neposredno.

5.
Starši, ki želijo za svojega otroka, ki ima stalno prebivališče 

na območju občine Kungota, ob eno- ali največ dvomesečni od-
sotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) obdržati oz. re-
zervirati mesto v izbrani enoti oz. oddelku vrtca pri OŠ Kungota, 
plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 30 % njim dolo-
čenega zneska plačila.

Odsotnost otroka pa so starši dolžni napovedati najpozneje 
do 25. junija.

Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven 
občine in njihovi otroci obiskujejo vrtec v občini Kungota, za 
obračun višine obveze za čas poletne odsotnosti otrok veljajo do-
ločila njihove matične občine, ki je plačnica razlike med ceno 
programa in plačilom staršev.

458 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini 
Selnica 986

459 Odlok o proračunu občine Starše za leto 2017 987

460 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v občini Starše 990

461 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Starše 990

462 Odlok o proračunu občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah za leto 2017 991

463 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2017 994

464 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah 994

465 Sklep o začasnem financiranju občine Šentilj v 
obdobju od 1.1.2017 do 31.3.2017 998

466 Odlok o proračunu občine Vuzenica za leto 
2017 1000

467 Odlok o spremembi odloka o proračunu občine 
Vuzenica za leto 2016 1003

468 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Vuzenica 1005
KRONOLOŠKO KAZALO PREDPISOV, 
OBJAVLJENIH V MEDOBČINSKEM 
URADNEM VESTNIKU V LETU 2016 1008

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
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6.
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka (v trajanju 

najmanj mesec dni), ki ima stalno prebivališče v občini Kungota, 
lahko vrtec, na osnovi individualne pisne vloge staršev in pre-
dložitve zdravniškega potrdila – izvida zdravnika specialista in 
potrdila izbranega pediatra z obrazložitvijo (vrsta in čas traja-
nja bolezni, poškodbe, hospitalizacije ipd., vključno z navedbo 
potrebnega časa domače oskrbe ), staršem zniža plačilo in sicer 
tako, da znaša višina plačila 30 % siceršnje mesečne obveze.

7.
V primeru vpisa otroka v vrtec ali izpisa otroka iz vrtca sredi 

(katerega koli) meseca se obveza plačila proporcionalno zniža 
in sicer glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v prvem 
mesecu vpisa oz. zadnjem mesecu izpisa. To določilo se upošte-
va tudi pri obračunu višine plačila za druge občine, ki plačujejo 
razliko med ceno programa in plačilom staršev.

V primeru, da starši otroka tekom leta izpišejo iz vrtca (ne 
glede na razlog) in ga nato ponovno vpišejo v vrtec se obraču-
najo stroški začasnega izpisa v višini 30 % njim določene višine 
plačila.

Starši lahko s podpisom izjave najavijo vpis otroka, ki bo za-
čel obiskovati vrtec med tekočim letom in v tem primeru plačajo 
od začetka šolskega leta pa vse do dejanske vključitve mesečno 
rezervacijo v višini 10 % ekonomske cene programa, v katerega 
bo otrok vključen.

8.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa od-

delka vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem za-
računa v znesku = 8 EUR za vsako začeto uro zamude.

9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje, s 
tem, da določilo prve točke tega sklepa, ki govori o poldnevnih 
in krajših programih, velja do konca šolskega leta 2016/2017, do 
31. 8. 2017.

10.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati dosedanji Sklep 

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2009).

Številka: 600-05/2016 Župan Občine Kungota
Datum: 22. december 2016 Igor Stropnik, s.r.
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Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega ze-
mljišča v (Uradni list RS, št. 39/97, 33/2001, 74/2002) ter 17. čle-
na Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/2004, 18/2007 
in MUV, št. 13/2008) je Občinski svet občine Kungota na 12. seji 
dne 21. decembra 2016 sprejel

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

uporabo stavbnega zemljišča v občini Kungota

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju občine Kungota za leto 2017 znaša =0, 
000345 EUR.

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

01.01.2017 dalje.

3. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o 

uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Kungota, ki je bil objavljen v Med-
občinskem uradnem vestniku MUV, št. 4/2015.

4. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-05/2016 Župan občine Kungota
Datum: 22. december 2016 Igor Stropnik, s.r.

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=91fc8c58-2697-41f4-a26d-ba9096c2f672
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=91fc8c58-2697-41f4-a26d-ba9096c2f672
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Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 17. čle-
na Statuta občine KUNGOTA (Ur. list RS, št. 12/2004, 18/2007 
in Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 
13/2008) je Občinski svet občine KUNGOTA na svoji 12. seji, 
dne 21. decembra 2016 sprejel

S P R E M E M B O  S K L E P A
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kungota 
za leto 2015

1.
Spremeni se drugi odstavek 5. člena sklepa, ki se po novem 

glasi »Ocenjena omrežnina po novi Uredbi-ODVAJANJE znaša, 
kot prikazuje tabela in se subvencionira v višini 85 %:«

Vse ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2017.

Številka: 032-05/2016 Župan občine Kungota
Datum: 21. december 2016 Igor Stropnik, s.r.
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Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) v nadaljevanju 
ZJF in 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 
12/04, 18/07 in MUV, št. 13/08) je župan občine Kungota Igor 
Stropnik, dne 21. decembra 2016 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju občine Kungota v obdobju  

januar – marec 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Ob-

čine Kungota (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 

do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna občine 

za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Kun-
gota za leto 2016 (MUV, št. 22/2016).

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje funk-

cij občine, njenih nalog, ter drugih s predpisi določenih namenov 
nadaljuje na podlagi rebalansa proračuna občine za leto 2016 in 
za iste programe kot v letu 2016.

(2) V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. 
marca 2017 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sred-
stev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna obči-
ne) v enakem obdobju leta 2016.

(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plača-
ne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2017.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdat-

ki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako 
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če 
niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-

ga financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o rebalansu 
proračunu občine Kungota za leto 2016.

6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidno-

stno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejem-
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kov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhod-
kov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 3. 
člena tega sklepa.

5. KONČNA DOLOČBA

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

skem uradnem vestniku uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.

Številka: 410-10/2016 Župan občine Kungota
Datum: 21. december 2016 Igor Stropnik, s.r.
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Na podlagi 8. in 17. člena Statuta občine Kungota (Ur. list RS 
št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08), 99. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list št. 3/07-ZSV-UPB2, 23/07, 41/07, 61/10, 62/10, 
57/12, 39/16 in 52/16) je Občinski svet Občine Kungota na 12. 
seji, dne 21. decembra 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju mlečnih preparatov za otroke v Občini 

Kungota

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za subvencioniranje 

mlečnih preparatov za otroke v Občini Kungota.

2. člen
Mlečni preparati se predpisujejo na bele receptne blankete, 

na podlagi individualnih odločb, ki jih izdaja občinska uprava.
Recept mora biti opremljen z osebnimi podatki (ime in pri-

imek otroka, rojstni podatki, naslov in občina stalnega prebiva-
lišča) ter s podpisom in žigom (žig zavoda oziroma ambulante 
in imenski žig zdravnika). Recepti se obravnavajo po veljavnih 
predpisih (tajnost podatkov).

O izdanih receptih se v kartoteki in ambulantni knjigi vodi 
točna evidenca. Izdaja recepta za enega otroka je možna le v eni 
ambulanti ali posvetovalnici.

3. člen
Mlečni preparati za normalno prehrano in mlečni preparati za 

dietno prehrano se lahko predpisujejo največ do 3.600 gramov 
mesečno.

4. člen
Mlečne preparate lahko predpisujejo tudi pediatri neonato-

logi ob odpustu otroka iz porodnišnice, v kolikor je za zaščito 
zdravja dojenčka to nujno potrebno.

II. UPRAVIČENCI

5. člen
Pogoji za pridobitev pravice do subvencije mlečnih prepara-

tov (v nadaljevanju subvencija) so:
- zakoniti zastopnik in otrok imata državljanstvo RS, ter stal-

no prebivališče v Občini Kungota,
- otrok za katerega se uveljavlja pravica do subvencije, na 

dan oddaje vloge ni dopolnil 4. meseca starosti,
- dohodek na družinskega člana je nižji ali enak 36% dohod-

ka na družinskega člana v % od povprečne plače v Republi-
ki Sloveniji.

III. POSTOPEK

6. člen
O pravici do subvencije odloča občinska uprava Občine Kun-

gota, na podlagi pisne vloge zakonitega zastopnika. K vlogi mora 
priložiti odločbo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo 
izdaja pristojni CSD (v nadaljevanju odločba CSD).

IV. ODDAJA VLOG IN IZDAJA ODLOČB

7. člen
Upravičenci uveljavljajo subvencijo za izdajo mlečnih prepa-

ratov za normalno prehrano in za izdajo mlečnih preparatov za 
dietno prehrano na podlagi pisne vloge »Vloga za financiranje 
mlečnih preparatov za otroke« in prilog. Občinska uprava Obči-
ne Kungota o zadevi odloči z odločbo.

V kolikor upravičenec ne predloži navedenih prilog k vlogi in 
poda pisno privolitev na vlogi, da si jih pridobi občinska uprava 
Občine Kungota, v nasprotnem primeru se upravičenca pozove 
k dopolnitvi. Če se vloga v osmih dneh od vročitve poziva ne 
dopolni, se vloga zavrže s sklepom kot nepopolna.

8. člen
Občinska uprava na podlagi podatkov iz odločbe CSD ugoto-

vi upravičenost do subvencije.
V kolikor je ugotovljen dohodek na družinskega člana nižji 

ali enak 36% dohodka na družinskega člana v % od povpreč-
ne plače v RS, se vlagatelja uvrsti med upravičence za plačila 
mlečnih preparatov, za kar se mu izda odločba o upravičenosti do 
financiranja mlečnih preparatov iz naslova socialne indikacije do 
izpolnjenega četrtega meseca starosti otroka.

9. člen
Upravičenci so do plačila mlečnih preparatov, na podlagi 

pisnega zahtevka, upravičeni do refundacije računov za mlečne 
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preparate, ki so jih nabavili v času, ko otok še ni dopolnil 1. me-
seca starosti.

Upravičenci so do plačila mlečnih preparatov, na podlagi od-
ločbe, upravičeni do refundacije računov za mlečne preparate, ki 
so jih nabavili v času postopka reševanja vloge.

V obeh primerih se bodo refundirali originalni računi, iz 
katerih bo razviden datum, vrsta in količina nakupa mlečnega 
preparata, ter pisnega zahtevka za povrnitev stroškov nakupa, iz 
katerega bodo razvidni osebni podatki za otroka (ime, priimek, 
rojstni podatki in naslov stalnega prebivališča) in osebni podat-
ki plačnika računa (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in 
številka transakcijskega računa).

IV. KONČNA DOLOČBA

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in 
male otroke v Občini Kungota (MUV 9/2012).

11. člen
Pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in se 

prične uporabljati s 1. januarjem 2017.

Številka: 032-05/2016 Župan občine Kungota
Datum: 22. december 2016 Igor Stropnik, s.r.

433

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), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – pop. in 101/13) ter 16. člena Statuta Občine Lenart 
(MUV št. 14/2010 in 8/2011) je Občinski svet Občine Lenart na 
svoji 11. redni seji, dne 22. decembra 2016 sprejel Odlok o pro-
računu Občine Lenart za leto 2017.

O D L O K 
o proračunu občine Lenart za leto 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Lenart za leto 2017 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkon-
tov).

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih:
KONTO OPIS Plan prora-

čuna 2017

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+78)

6.730.617

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.705.884

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

4.952.929

700  DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

4.335.569

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 422.560

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

194.800

706  DRUGI DAVKI 0

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

752.955

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 

292.800

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 7.000

712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 

7.600

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV

128.755

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 316.800

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

190.000

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

50.000

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722  PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV

140.000

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 12.000

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 

12.000

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 822.733

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
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KONTO OPIS Plan prora-
čuna 2017

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

394.832

741  PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

427.901

78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787)

0

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

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

7.395.629

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

2.282.393

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

446.365

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

64.271

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.562.065

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 44.692

409  REZERVE 165.000

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

2.526.115

410  SUBVENCIJE 0

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

1.739.639

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

120.783

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 

665.692

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.403.122

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

2.403.122

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

184.000

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

166.500

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

17.500

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

-665.013

KONTO OPIS Plan prora-
čuna 2017

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 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

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

0

440  DANA POSOJILA 0

441  POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 126.994

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 126.994

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 414.000

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 414.000

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

-952.019

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) -287.006

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 665.013

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31.12.2016 - OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA

1.104.977, 78

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. člen 
(zadolževanje)

Za izvedbo projekta OB058-16-0024: Obnova vodovoda in 
kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulic, sofinan-
ciran iz sredstev za sofinanciranje investicij, na podlagi 23. člena 
ZFO-1 in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 – 2017, se lahko občina v letu 2017 pri Mi-
nistrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, zadolži do višine 
126.994 €.

4. člen 
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

43. člen ZJF določa da so namenski prejemki proračuna do-
nacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od la-
stne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, prihodki 
od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in 
odškodnine iz naslova zavarovanj, transferi iz državnega prora-
čuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za one-
snaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, komu-
nalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infrastrukture 
iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb. Okoljske dajatve, 
ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane za-
radi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odla-
ganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena 
izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja, 
se lahko porabijo le za:
- gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih ob-

veznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja 
na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s 
komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

- zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževal-
nih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izva-
janje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki 
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan 
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov 
povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega upo-
rabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem ob-
segu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik 
prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih 
oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso bila 
porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih proračunski 
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun 
za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg 
izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postav-
kah-kontih, na katere se nanašajo, in proračun.

6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe v okviru / med :
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi 

načrti;
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali 

zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme pre-
segati 30% obsega glavnega programa, sprejetega v pro-
računu;

3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjša-
nje posameznega področja porabe ne sme presegati 30% 
obsega področja porabe, sprejetega v proračunu.

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazpo-
rejanje sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje ob-
sega prerazporejanja se šteje na novo.

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporedi-
tvah pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju 
proračuna.

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:
1. v letu 2017 - 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, ra-
zen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabni-
ka in načrtu razvojnih programov.

8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru 
prerazporejanja pravic porabe. Vse ostale spremembe 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 
podlagi odločitve občinskega sveta.
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9. člen 
(proračunski skladi)

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo 
občine, ki deluje kot proračunski sklad. Izločanje v rezerve se 
praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra 
tekočega leta, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo 
leto. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 
1, 5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov za zadnje leto.

Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, 
za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere se 
sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: potres, poplava, 
zemeljski plaz, snežni plaz, požar, toča, pozeba, suša in druge 
naravne nesreče, epidemije, oziroma preprečevanje epidemije, 
živalske kužne bolezni in rastlinske škodljivce.

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

10. člen 
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zago-
tovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena 
financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih 
sredstev.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o preraz-
poreditvi sredstev župan, glede na zapisano v 5. členu Odloka.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE

11. člen 
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 300 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v proračunskem letu 2017 ne bo dolgoročno za-

dolžila.

13. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter 
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi 

in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v 
letu 2017 zadolžijo do skupne višine 20.000 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen 
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-12/2016 Župan občine lenart
Datum: 22. december 2016 mag. Janez Kramberger, 
 dr.vet.med., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/085, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF IN 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-
-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP IN 96/15) in 16. člena Statuta 
Občine Lenart (MUV št. 14/2010 in 8/2011) je Občinski svet Ob-
čine Lenart na svoji 12. redni seji, dne 22. decembra 2016 sprejel 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016.

O D L O K
 o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2016

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lenart za leto 2016 (MUV 

12/2016) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

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

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkon-
tov).

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

2016 [1] 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+78)

7.062.611

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.592.221

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

4.801.565

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
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KONTO OPIS REBALANS 
2016 [1] v EUR

700  DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

4.150.380

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 442.740

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

208.445

706  DRUGI DAVKI 0

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

790.656

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 

275.800

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 8.200

712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 

8.840

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV

124.316

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 373.500

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

607.250

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

107.250

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722  PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV

500.000

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 10.000

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 

10.000

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 853.140

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

555.653

741  PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

297.487

78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787)

0

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

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

5.546.483

KONTO OPIS REBALANS 
2016 [1] v EUR

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

2.011.490

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

454.898

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

67.542

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.329.964

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 89.020

409  REZERVE 70.066

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

2.452.797

410  SUBVENCIJE 0

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

1.723.695

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

106.800

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 

622.302

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.031.161

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

1.031.161

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

51.036

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

13.500

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

37.536

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

1.516.128

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 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

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

0

440  DANA POSOJILA 0
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KONTO OPIS REBALANS 
2016 [1] v EUR

441  POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.588.360

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 3.588.360

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 3.999.510

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 3.999.510

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

1.104.978

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) -411.150

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA - 
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

-1.516.128

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 410-20/2016 Župan občine Lenart
Datum: 22. december 2016 mag. Janez Kramberger,
 dr.vet.med., s.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010 
in 8/2011) ter 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Lenart (Ur. l. RS, štev. 65/99, 5/04, U-I-
347/02, MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine Lenart na 12 
redni seji, dne 22. decembra 2016 sprejel

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

stavbnega zemljišča v občini Lenart za leto 2017

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Lenart za leto 2017 znaša:
- za zazidana stavbna zemljišča 0, 002316 €,
- za nezazidana stavbna zemljišča 0, 001158 €.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objavi v Medobčinskem ura-

dnem vestniku, uporablja pa se s 1. januarjem 2017.

Številka: 422-1/2016 Župan
Datum: 22. december 2016 mag. Janez Kramberger, 
 dr.vet.med., s.r.

436

Na podlagi 108. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne ob-
čine Maribor (MUV, št. 11/2011, 12/2011-popr, 8/2014, 4/2015) 
je Mestni svet Mestne občine Maribor na 22. seji dne 22. de-
cembra 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o statu-
snem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda 
za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. , ki 
obsega:
− Odlok o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega 

gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno 
podjetje Marprom, d.o.o MUV št. 13/2012,

− Odlok o spremembi Odloka o statusnem preoblikovanju 
Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni po-
tniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. MUV št. 
15/2012,

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem 
preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavo-
da za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, 
d.o.o. MUV št. 19/2013,

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem 
preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavo-
da za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, 
d.o.o. MUV št., 25/2014,

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem 
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preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavo-
da za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, 
d.o.o. MUV št. 14/2015.

O D L O K
o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega 

gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno 
podjetje Marprom, d. o. o.

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(ustanovitev javnega podjetja)

Marprom, javni gospodarski zavod za mestni potniški promet 
je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi zavoda Certus Mari-
bor, javni gospodarski zavod (MUV, št. 11/2011 in 13/2011) (v 
nadaljevanju javni gospodarski zavod) in vpisan v sodni register 
pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod Srg številko 2011/22798, 
z dne 21.06.2011, matična številka 3992071000.

S tem odlokom se javni gospodarski zavod preoblikuje v Jav-
no podjetje za mestni potniški promet Marprom, d. o. o. (v nada-
ljevanju: javno podjetje) v skladu z veljavno zakonodajo.

2. člen 
(pravnoorganizacijska oblika javnega podjetja)

Javno podjetje je organizirano kot enoosebna družba z ome-
jeno odgovornostjo.

3. člen 
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega 
podjetja, ki niso urejena s tem odlokom se uporabljajo določila 
zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja 
gospodarske družbe.

4. člen 
(pomen pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je do-
ločen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE

5. člen 
(ime in sedež ustanoviteljice)

Ustanoviteljica in edina družbenica javnega podjetja je Me-
stna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju ustanoviteljica).

Pravice ustanoviteljice izvršuje Mestni svet Mestne občine 
Maribor ali župan po pooblastilu mestnega sveta.

III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE

6. člen 
(čas delovanja javnega podjetja)

Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.

7. člen 
(prenehanje javnega podjetja)

Javno podjetje lahko preneha:
− v primerih določenih z zakonom,
− z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
− na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa jav-

nega podjetja.

IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN 
DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

8. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)

Firma javnega podjetja je: Javno podjetje za mestni potniški 
promet Marprom, d. o. o.

Skrajšana firma javnega podjetja je: Javno podjetje Marprom 
d.o.o.

Sedež javnega podjetja je 2000 Maribor.
Poslovni naslov javnega podjetja je: Mlinska ulica 1, 2000 

Maribor.

9. člen 
(pečat javnega podjetja)

Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z grafičnim sim-
bolom in izpisano skrajšano firmo.

10. člen 
(dejavnost javnega podjetja)

Javno podjetje kot obvezno lokalno gospodarsko javno služ-
bo izvaja linijski prevoz v mestnem prometu.

Poleg v prejšnjem odstavku navedene obvezne lokalne go-
spodarske javne službe, izvaja javno podjetje tudi izbirni lokalni 
gospodarski javni službi upravljanja prometnega dela Avtobusne 
postaje Maribor in prevoz potnikov po žičniških napravah.

Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne po-
menijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne 
za njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb 
ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo 
produktivnost zaposlenih delavcev.

Javno podjetje opravlja svoje dejavnosti na območju Mestne 
občine Maribor.

Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvr-
ščena v:

G 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

H 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet

H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
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H 49.392 Obratovanje žičnic

H 52.100 Skladiščenje

H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 
prometu

I 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin

I 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 
pogodbi

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij

N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane 
dejavnosti

R 93.110 Obratovanje športnih objektov

R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov

Javno podjetje lahko za ustanoviteljico izvaja naloge na podlagi 
podeljenega javnega pooblastila.

V. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN 
POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJICE

11. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži 

ustanoviteljice)
Višina osnovnega kapitala javnega podjetja znaša 300.000,00 

EUR.
Osnovni kapital javnega podjetja se zagotovi iz premoženja 

javnega gospodarskega zavoda določenega v 1. členu Odloka 
o statusnem preoblikovanju MARPROM-a, javnega gospodar-
skega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje MAR-
PROM d.o.o. (MUV, št. 13/12), in sicer z denarnimi sredstvi v 
višini 300.000, 00 EUR. Preostanek premoženja navedenega jav-
nega gospodarskega zavoda - presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 4.914, 00 EUR, se v javnem podjetju izkaže kot kapitalske 
rezerve.

Mestna občina Maribor lahko kot edina ustanoviteljica javne-
ga podjetja odloči, da poveča osnovni kapital javnega podjetja z 
dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.

VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA 
PODJETJA

12. člen 
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja)

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem.

Ustanoviteljica za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
Morebitno izgubo javnega podjetja pri opravljanju gospodar-

ske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih de-
javnosti, pokriva ustanoviteljica v skladu z veljavnimi predpisi.

VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

13. člen 
(upravljanje javnega podjetja)

Z javnim podjetjem upravlja:
− ustanoviteljica, − nadzorni svet,
− direktor.

1) Ustanoviteljica

14. člen 
(odločanje ustanoviteljice)

Mestna občina Maribor, kot ustanoviteljica javnega podjetja 
ima naslednje pristojnosti:
− določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega 

podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
− odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki 

se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
− odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sve-

ta, razen tistih, ki so imenovani in odpoklicani v skladu z 
zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,

− odloča o višini plačil članom nadzornega sveta,
− daje soglasje k temeljnim poslovnim politikam in sprejema 

poslovni načrt ter razvojne programe javnega podjetja,
− odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
− odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti di-

rektorju v zvezi s povračilom škode, ki je nastala kot posle-
dica kršitve njegovih nalog,

− odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih 
proti direktorju,

− odloča o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podje-
tja, o prometu z nepremičninami in investicijah, ki niso bile 
potrjene v finančnem načrtu,

− daje soglasje k pravnim poslom v zvezi z nakupom in pro-
dajo osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih vrednost 
presega 50.000, 00 EUR,

− odloča o pokrivanju izgube in razdelitvi dobička ter upora-
bi bilančnega dobička,

− odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
− odloča o statusnih spremembah ali prenehanju javnega 

podjetja,
− odloča o spremembah in dopolnitvah tega odloka,
− odloča o drugih zadevah za katere tako določata zakon o 

gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih druž-
bah.

Za izvrševanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko 
Mestni svet s sklepom pooblasti župana Mestne občine Maribor.

Ustanoviteljica mora vse odločitve o vprašanjih iz prvega od-
stavka tega odloka vpisovati v knjigo sklepov, ki jo mora potrditi 
notar pred vpisom prvega sklepa. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo 
sklepov, nimajo pravnega učinka.

2) Nadzorni svet

15. člen 
(oblikovanje nadzornega sveta)

Nadzorni svet šteje šest članov. Štiri člane imenuje in odpo-
kliče Mestni svet Mestne občine Maribor na predlog župana, dva 
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člana, kot predstavnika delavcev, pa sta imenovana in odpoklica-
na v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upra-
vljanju.

Član nadzornega sveta mora izpolnjevati pogoje, določene z 
zakonom.

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki opravlja funk-
cije, ki jih kot nezdružljive določa zakon, ki ureja integriteto in 
preprečevanje korupcije ter zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika. Pred-
sednik nadzornega sveta zastopa javno podjetje v razmerju do 
direktorja javnega podjetja in ustanoviteljice, če za posamezen 
primer ni določeno drugače.

Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike in 
sprejete sklepe.

Mandat članov nadzornega sveta javnega podjetja traja štiri 
leta. Po poteku mandata opravlja nadzorni svet javnega podjetja 
svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta.

Mandat članov nadzornega sveta začne teči s prvo konstitu-
tivno sejo nadzornega sveta. Ista oseba je lahko ponovno imeno-
vana za člana nadzornega sveta.

Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nad-
zornega sveta se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja 
gospodarske družbe.

16. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta)

Pristojnosti nadzornega sveto so:
− nadzira vodenje poslov javnega podjetja,
− pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo 

javnega podjetja,
− pripravlja predloge za ustanoviteljico in izvršuje njene 

sklepe,
− imenuje in odpokliče direktorja,
− daje navodila in smernice za delo direktorju,
− obravnava načelna vprašanja o poslovanju javnega podjetja 

in o poteku poslov,
− daje mnenje k temeljnim poslovnim politikam in poslovne-

mu načrtu ter razvojnemu programu javnega podjetja,
− daje mnenje k odločitvi direktorja o odpisu terjatev nad 

2.000, 00 EUR do posameznega poslovnega partnerja jav-
nega podjetja,

− daje mnenje k odločitvi direktorja o nakupu in prodaji 
osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih vrednost prese-
ga 50.000, 00 EUR,

− sprejema poslovnik o svojem delu,
− spremlja rentabilnost poslovanja javnega podjetja, njegova 

gospodarska gibanja in opravlja druge zadeve, ki se nana-
šajo na poslovanje javnega podjetja o čemer obvešča usta-
noviteljico,

− obravnava poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih or-
ganov ter na osnovi ugotovitev daje mnenje na predlagane 
ukrepe s strani direktorja,

− obravnava poročila popisne komisije za popis sredstev,
− potrjuje cene javnega podjetja, ki ne spadajo med obvezne 

ali izbirne gospodarske javne službe in ki niso določene v 
tarifnih pravilnikih,

− preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo 
bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor; o ugotovi-
tvah preveritve iz prejšnjega stavka mora sestaviti pisno 
poročilo za ustanoviteljico; v poročilu mora navesti, kako 

in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje javnega podjetja 
med poslovnim letom; če je k letnemu poročilu priloženo 
tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem 
poročilu zavzeti stališče do njega; na koncu poročila mora 
nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letne-
mu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje; 
če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto,

− od direktorja lahko zahteva poročila tudi o vseh vprašanjih, 
pomembnih za poslovanje javnega podjetja.

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nad-
zorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljico. 
Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu 
jih naloži ustanoviteljica.

17. člen 
(sklic seje nadzornega sveta in odločanje na seji)

Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v četrtletju.
Vsak član nadzornega sveta ali direktor, ki navede namen 

in razlog za sklic seje lahko zahteva, da predsednik nadzornega 
sveta takoj skliče sejo nadzornega sveta. Seja mora biti sklicana 
takoj, izvesti pa jo je treba najkasneje v štirinajstih dneh po skli-
cu. Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja ni sprejeta, 
lahko dva člana sveta sama skličeta nadzorni svet in predlagata 
dnevni red.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina 
imenovanih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih gla-
sov. V primeru neodločenega izida, odloča glas predsedujočega.

Nadzorni svet na svoji konstitutivni seji sprejme poslovnik o 
svojem delu.

Članu nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, 
ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzorne-
ga sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Višino plačila 
določi ustanovitelj enkrat letno s posebnim sklepom Mestnega 
sveta. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobič-
ku javnega podjetja.

18. člen 
(odpoklic članov nadzornega sveta)

Ustanoviteljica lahko odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga 
je izvolila, kadarkoli pred potekom mandatne dobe brez uteme-
ljenega razloga. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj triče-
trtinska večina oddanih glasov.

Predstavnika delavcev, ki sta člana nadzornega sveta, se od-
pokliče v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri 
upravljanju; o odpoklicu se seznani ustanoviteljico javnega pod-
jetja.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzorne-
ga sveta, se imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za 
preostali del mandata.

3) Direktor javnega podjetja

19. člen 
(direktor javnega podjetja)

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor 
vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Direktor je odgovoren 
za zakonitost svojega dela.
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Direktor zastopa javno podjetje pri sklepanju pogodb in dru-
gih poslov posamično in neomejeno. Pri sklepanju pravnih po-
slov, ki se nanašajo na nakup in prodajo osnovnih sredstev jav-
nega podjetja, katerih vrednost presega 50.000, 00 EUR mora 
pridobiti direktor predhodno soglasje ustanoviteljice, ki je pogoj 
za veljavnost pravnega posla.

Pristojnosti direktorja so tudi:
− organiziranje in vodenje delovnega procesa,
− izdelava temeljne poslovne politike in poslovnega načrta 

ter razvojnih programov javnega podjetja ter jih predlaga v 
mnenje nadzornemu svetu in sprejem ustanoviteljici,

− sestava letnega poročila z vsemi računovodskimi izkazi in 
drugimi sestavnimi deli, vključno s predlogom uporabe bi-
lančnega dobička,

− sprejem akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 
kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter pre-
razporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s 
sprejetimi akti,

− sprejem drugih splošnih aktov javnega podjetja,
− imenovanje vodilnih delavcev,
− sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o 

zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, 
kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,

− določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor 
njihovega izvajanja,

− izvrševanje sklepov nadzornega sveta in ustanoviteljice,
− izdelava poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sve-

ta in ustanoviteljice,
− obveščanje nadzornega sveta in ustanoviteljice,
− predlaganje sprejema sklepov nadzornemu svetu in ustano-

viteljici,
− izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustano-

viteljice ter odločanje o drugih zadevah v skladu s splošni-
mi akti javnega podjetja.

20. člen 
(imenovanje ali odpoklic direktorja)

Direktorja javnega podjetja imenuje ali odpokliče nadzorni 
svet na predlog župana, pod pogoji, na način in po postopku, 
določenem s tem odlokom.

Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po pre-
teku mandata ponovno imenovana.

21. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja in sklenitev pogodbe z 

direktorjem)
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, do-

ločene z zakonom in tem odlokom.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih 

pogojev, določenih z zakonom izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
− da ima višješolsko izobrazbo oziroma visokošolski stro-

kovni program (1. bolonjska stopnja),
− da ima 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih 

mestih,
− da ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
− da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v ko-

lektivu.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim po-

godbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju (v nadaljevanju 

pogodba) nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega 
sveta in o tem obvesti ustanoviteljico. Pogodba z direktorjem se 
sklene za čas trajanja mandata.

Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z 
določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo.

22. člen 
(odpoklic direktorja)

Direktorja se pred iztekom mandata odpokliče:
− če huje krši obveznosti,
− če ni sposoben voditi poslov,
− na lastno zahtevo,
− če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali usta-

noviteljice ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali po-
godbo,

− v drugih primerih, ki jih določa zakon.
V primeru odpoklica brez utemeljenega razloga pripada di-

rektorju pravica do odpravnine v skladu z zakonom.

23. člen 
(prenehanje mandata direktorja)

Direktorju predčasno preneha mandat:
− če izgubi poslovno sposobnost,
− če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
− če je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper 

gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, 
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, pro-
stor in naravne dobrine.

Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet odpo-
kliče direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prej-
šnjega odstavka tega člena.

24. člen 
(poročanje direktorja)

Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju 
javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan poročati 
pisno na zahtevo, izraženo s sklepom.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

25. člen 
(pooblastila javnega podjetja)

Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizični-
mi osebami vsa pooblastila.

26. člen 
(pravila javnega naročanja)

Javno podjetje se je, pri sklepanju pravnih poslov, dolžno rav-
nati po določbah zakona, ki ureja javno naročanje.

Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanoviteljico v skla-
du z 8. točko 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) kot notranje (in-house) 
naročilo.
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IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA 
PODJETJA

27. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:

− s plačili za storitve,
− s prodajo blaga in storitev na trgu, − iz sredstev ustanovite-

ljice,
− iz drugih virov.

X. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO

28. člen 
(poslovne knjige in letno poročilo)

Javno podjetje mora voditi poslovne knjige in jih enkrat letno 
zaključiti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in slo-
venskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače.

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako po-

slovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sesta-
viti letno poročilo.

XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o usta-

novitvi zavoda Certus Maribor, javni gospodarski zavod (MUV, 
št. 11/2011 in 13/2011).

30. člen
Do uskladitve splošnih aktov javnega podjetja s tem odlo-

kom, se uporabljajo določbe do sedaj veljavnih splošnih aktov 
javnega gospodarskega zavoda, v kolikor niso v nasprotju s tem 
odlokom.

Javno podjetje mora prilagoditi svojo organiziranost in uskla-
diti splošne akte javnega podjetja v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega odloka.

31. člen
Sedanjemu upravnemu odboru javnega gospodarskega zavo-

da preneha mandat z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

32. člen
Ustanoviteljica imenuje člane nadzornega sveta najkasneje v 

60 dneh po uveljavitvi tega odloka. Člana nadzornega sveta, ki 
sta predstavnika zaposlenih v javnem podjetju, se imenujeta naj-
kasneje v 90 dneh po uveljavitvi tega odloka.

33. člen
Začasni direktor javnega gospodarskega zavoda opravlja 

funkcijo začasnega direktorja javnega podjetja do imenovanja 

direktorja javnega podjetja s strani nadzornega sveta, vendar 
najdlje za obdobje enega leta od vpisa preoblikovanja v sodni 
register.

34. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 

se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o spremembi Odloka o statusnem preoblikova-
nju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni 
potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. MUV št. 
15/2012 vsebuje naslednjo končno določbo:

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o spremembi Odloka o statusnem preoblikova-
nju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni 
potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. MUV št. 
19/2013 vsebuje naslednjo končno določbo:

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

skem uradnem vestniku.
Odlok o spremembi Odloka o statusnem preoblikova-

nju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni 
potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. MUV št. 
25/2014 vsebuje naslednjo končno določbo:

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

skem uradnem vestniku.
Odlok o spremembi Odloka o statusnem preoblikova-

nju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni 
potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. MUV št. 
14/2015 vsebuje naslednjo končno določbo:

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

Številka: 00700-13/2012 Župan mestne občina Maribor
Datum: 22. december 2016 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, ) in 109. člena Statuta 
Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Župan 
Mestne občine Maribor dne 23. decembra 2016 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju mestne občine Maribor v obdobju 

januar – marec 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne 
občine Maribor (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); v 
nadaljevanju: ZJF in Odlokom o proračunu Mestne občine Ma-
ribor za leto 2016 (MUV, št. 8/2016, 10/2016, 11/2016-popr., 
24/2016 in 25/2016); v nadaljevanju: odlok o proračunu.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

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

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

Skupina/Podskupina kontov Začasni FN I-III/ 
2017 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

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

17.156.359

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.545.662

70 DAVČNI PRIHODKI 14.221.620

700 Davki na dohodek in dobiček 11.700.000

Skupina/Podskupina kontov Začasni FN I-III/ 
2017 v EUR

703 Davki na premoženje 2.238.454

704 Domači davki na blago in storitve 283.166

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.324.041

710 Udeležba na dobičku in dohod. od 
premoženja

1.753.461

711 Takse in pristojbine 18.250

712 Globe in druge denarne kazni 138.750

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.300

714 Drugi nedavčni prihodki 410.280

72
720

KAPITALSKI PRIHODKI
Prih. od prodaje osnovnih sredstev

0
0

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

0

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 610.697

740 Transferni prihodki iz drugih javnof. 
institucij

610.697

741 Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. pror. EU 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE

0

787 Prej. sred. od drugih evropskih 
institucij

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  16.006.960

40 TEKOČI ODHODKI 4.401.639

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.549.998

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

206.962

402 Izdatki za blago in storitve 2.388.169

403
409

Plačila domačih obresti
Rezerve

225.073
31.436

41 TEKOČI TRANSFERI 8.450.755

410 Subvencije 1.075.600

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

3.620.114

412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam

413.549

413 Drugi tekoči domači transferi 3.341.492

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.364.079

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.364.079

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 790.487
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Skupina/Podskupina kontov Začasni FN I-III/ 
2017 v EUR

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

790.487

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

1.149.399

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

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

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII.ODPLAČILA DOLGA (550) 1.149.399

55 ODPLAČILA DOLGA 1.149.399

550 Odplačila domačega dolga 1.149.399

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

X.
XI. 

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

-1.149.399
-1.149.399

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
PRETEKLIH LET

0

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

4. člen 
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do rav-
ni proračunskih postavk - kontov in se objavijo na spletni strani 
občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen 
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-
ga financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije, odlok o proračunu in 
Navodilo o izvrševanju proračuna občine.

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen 
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2017 da-
lje.

Številka: 41000-4/2014 Župan mestne občina Maribor
Datum: 23. december 2016 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Zaradi odprave pomote v Odloku o spremembah in dopol-
nitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje ur-
banistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 20/2016) dajem 
naslednji

T E H N I Č N I  P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta 

Maribor (MUV, št. 20/2016)

I.
V zadnjem stavku, drugega odstavka 3. člena se črta pika in 

se za besedo parcele doda besedna zveza » in faktorja izrabe ze-
mljišč (FIZ). «
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Celotni stavek se tako glasi:
»V tem primeru tudi ne veljajo določila odloka, vezana na 

minimalno velikost gradbene
parcele in faktorja izrabe zemljišč (FIZ). «

II.
Ta tehnični popravek je sestavni del Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Ma-
ribor (MUV, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16) in 
začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku.

Številka: 35005-43/2014 Župan mestne občine Maribor
Datum: 15. december 2016 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena statuta Občine Miklavž 
na Dravskem polju (MUV, št. 24/15) župan Občine Miklavž na 
Dravskem polju sprejme

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

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za urbanistično 
zasnovo mesta Maribor – za območje Miklavža  

(MUV, št. 26/98, 22/16, 27/16)

1. UVODNE DOLOČBE
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in do-

polnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za urbanistično zasno-
vo mesta Maribor – za območje občine Miklavž na Dravskem 
polju, ki so bili sprejeti z Odlokom o prostorsko ureditvenih 
pogojih za urbanistično zasnovo mesta Maribor – za območje 
Miklavža (MUV, št. 26/98 – v nadaljevanju: PUP za Miklavž).

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve PUP za Miklavž 
je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-
-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 
– ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.

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

2. ocena stanja in razlogi za spremembe ter dopolnitve 
prostorsko ureditvenih pogojev za urbanistično zasnovo 

naselja Miklavž
Odlok o PUP za Miklavž ne vsebuje določil, ki bi na območju 

kmetijskih zemljišč omogočal gradnjo plinovoda.

Sprememba in dopolnitev PUP za Miklavž bo omogočala 
gradnjo prenosnega plinovoda na odseku od obstoječega plino-
voda v Miklavž na Dravskem polju do proizvodne cone v Hočah 
(pri letališču Maribor) za potrebe oskrbe s plinom načrtovane 
proizvodne cone v Hočah.

Zaradi navedenega se je Občina Miklavž na Dravskem polju 
kot pripravljavec akta odločila, da pripravi dopolnitev odloka.

3. območje sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega akta

Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se 
nanaša na traso prenosnega plinovoda na odseku od obstoječega 
plinovoda v Miklavž na Dravskem polju do proizvodne cone v 
Hočah.

4. predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega akta ter vrsta postopka, po katerem se 

spremembe in dopolnitve izvedejo
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih uredi-

tvenih pogojev dopušča gradnjo prenosnega plinovoda. Osnovna 
in podrobnejša namenska raba se ne spreminja. Spremembe in 
dopolnitve PUP za Miklavž se nanašajo samo na posamične po-
sege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostor-
skih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

5. roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta

Postopek se bo zaradi manjšega obsega predvidenih spre-
memb vodil po skrajšanem postopku v skladu z 53. členom 
ZPNačrt, zato je rok za javno razgrnitev skrajšan na 15 dni. Ka-
dar se spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načr-
ta nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo 
pa v določanje namenske rabe prostora, se v postopku priprave 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta rok za 
predložitev posebnih smernic in obeh mnenj skrajša na 15 dni, 
enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.

Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremem-
be in dopolnitve PUP za Miklavž, občina pripravi osnutek spre-
memb in dopolnitev odloka.

Osnutek odloka se javno razgrne za 15 dni.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne 

razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP za 
Miklavž in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine 
Miklavž na Dravskem polju.

Aktivnost Rok

Sklep o začetku priprave izvedeno

Izdelava osnutka sprememb in do-
polnitev

takoj po objavi 
sklepa

Pridobitev smernic Direkcije RS za 
vode 15 dni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi sprememb in dopolni-
tev PUP za Miklavž

7 dni pred začet-
kom javne razgrnitve

Javna razgrnitev sprememb in do-
polnitev PUP za Miklavž 15 dni
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Aktivnost Rok

Priprava strokovnih stališč do pri-
pomb in predlogov iz javne razgrnitve

takoj ob ureditvi 
pripomb

Priprava usklajenega predloga in 
sprejem predloga sprememb in dopolni-
tev PUP za Miklavž na Občinskem sve-
tu Občine Miklavž na Dravskem polju

takoj po sprejemu 
stališč do pripomb

Objava Odloka o spremembah in 
dopolnitvah PUP za Miklavž

po sprejemu na 
Občinskem svetu

6. nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Previdene spremembe in dopolnitve PUP za Miklavž se na-

našajo zgolj na dopustnost gradnje prenosnega plinovoda in ne 
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev. Zaradi 
tega ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih no-
silcev urejanja prostora, razen Direkcije Republike Slovenije za 
vode, saj trasa poteka v varovalnem pasu Hočkega odvodnika. 
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno 
pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, 
se le-te pridobi v postopku.

7. obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
Občina Miklavž na Dravskem polju je pripravljavec spre-

memb in dopolnite PUP za Miklavž. Morebitne stroške v zvezi s 
pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogo-
jev za urbanistično zasnovo naselja Miklavž na Dravskem polju 
krije investitor Plinovodi d.d, Ljubljana. Spremembo in dopolni-
tev PUP za Miklavž sprejme Občinski svet Občine Miklavž na 
Dravskem polju.

8. uveljavitev sklepa
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

 Župan občine
Številka: 35014-0006/2016 Miklavž na Dravskem polju 
Datum: 29. december 2016 Leo Kremžar, univ.dipl.nov., s.r.
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Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena statuta Občine Miklavž 
na Dravskem polju (MUV, št. 24/15) župan Občine Miklavž na 
Dravskem polju sprejme

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje 
v občini Maribor - za območje Miklavža ( MUV 11/93, 

26/98, 22/16) z obveznima razlagama Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor –  

za območje občine Miklavž na Dravskem polju  
(MUV, št. 10/10 in 20/10)

1. Uvodne določbe
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in do-

polnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini 
Maribor za območje občine Miklavž na Dravskem polju, ki so 
bili sprejeti z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za po-
deželje v občini Maribor - za območje Miklavža ( MUV 11/93, 
26/98, obvezni razlagi 10/10 in 20/10 – v nadaljevanju: PUP za 
podeželje).

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve PUP za podeže-
lje je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski 
predpisi.

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

2. Ocena stanja in razlogi za spremembe ter dopolnitve 
prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje

Odlok o PUP za podeželje ne vsebuje določil, ki bi na obmo-
čju kmetijskih zemljišč omogočal gradnjo plinovoda.

Sprememba in dopolnitev PUP za podeželje bo omogočala 
gradnjo prenosnega plinovoda na odseku od obstoječega plino-
voda v Miklavž na Dravskem polju do proizvodne cone v Hočah 
(pri letališču Maribor) za potrebe oskrbe s plinom načrtovane 
proizvodne cone v Hočah.

Zaradi navedenega se je Občina Miklavž na Dravskem polju 
kot pripravljavec akta odločila, da pripravi dopolnitev odloka.

3. Območje sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega akta

Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se 
nanaša na traso prenosnega plinovoda na odseku od obstoječega 
plinovoda v Miklavž na Dravskem polju do proizvodne cone v 
Hočah.
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4. Predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega akta ter vrsta postopka, po katerem se 

spremembe in dopolnitve izvedejo
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih uredi-

tvenih pogojev dopušča gradnjo prenosnega plinovoda. Osnovna 
in podrobnejša namenska raba se ne spreminja. Spremembe in 
dopolnitve PUP za podeželje se nanašajo samo na posamične po-
sege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostor-
skih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta

Postopek se bo zaradi manjšega obsega predvidenih spre-
memb vodil po skrajšanem postopku v skladu z 53. členom 
ZPNačrt, zato je rok za javno razgrnitev skrajšan na 15 dni.

Kadar se spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega 
načrta nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne pose-
gajo pa v določanje namenske rabe prostora, se v postopku pri-
prave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
rok za predložitev posebnih smernic in obeh mnenj skrajša na 15 
dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.

Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremem-
be in dopolnitve PUP za podeželje, občina pripravi osnutek spre-
memb in dopolnitev odloka.

Osnutek odloka se javno razgrne za 15 dni.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne 

razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP za 
podeželje in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine 
Miklavž na Dravskem polju.

Aktivnost Rok

Sklep o začetku priprave izvedeno

Izdelava osnutka sprememb in 
dopolnitev

takoj po objavi 
sklepa

Pridobitev smernic Direkcije RS za 
vode 15 dni

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

7 dni pred 
začetkom javne 
razgrnitve

Javna razgrnitev sprememb in 
dopolnitev PUP za podeželje 15 dni

Priprava strokovnih stališč do 
pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve

takoj ob ureditvi 
pripomb

Priprava usklajenega predloga in 
sprejem predloga sprememb in 
dopolnitev PUP za podeželje na 
Občinskem svetu Občine Miklavž 
na Dravskem polju

takoj po sprejemu 
stališč do pripomb

Objava Odloka o spremembah in 
dopolnitvah PUP za podeželje

po sprejemu na 
Občinskem svetu

6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Previdene spremembe in dopolnitve PUP za podeželje se na-

našajo zgolj na dopustnost gradnje prenosnega plinovoda in ne 
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev. Zaradi 
tega ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih no-
silcev urejanja prostora, razen Direkcije Republike Slovenije za 
vode, saj trasa poteka v varovalnem pasu Hočkega odvodnika. 
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno 
pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, 
se le-te pridobi v postopku.

7. Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
Občina Miklavž na Dravskem polju je pripravljavec spre-

memb in dopolnite PUP za podeželje. Morebitne stroške v zvezi 
s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogo-
jev za urbanistično zasnovo naselja Miklavž na Dravskem polju 
krije investitor Plinovodi d.d, Ljubljana. Spremembo in dopolni-
tev PUP za podeželje sprejme Občinski svet Občine Miklavž na 
Dravskem polju.

8. Uveljavitev sklepa
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

 Župan občine
Številka: 35001-1/2016 2\13 Miklavž na Dravskem polju 
Datum: 29. december 2016 Leo Kremžar, univ.dipl.nov., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. štev. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo; (14/13 popr.), 101/13, 55/15-ZFisP in 
96/15-ZIPRS1617) in 15. člena Statuta občine Muta (MUV, št. 
15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Ob-
čine Muta na 16. redni seji, dne 22. decembra 2016 sprejel

O D L O K
o proračunu občine Muta za leto 2017

1. člen
S tem odlokom se za Občino Muta za leto 2017 določajo pro-

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

1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677
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2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

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

naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2017, v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.141.585,65

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.972.649,63
70 DAVČNI PRIHODKI 2.195.275,00
 700 Davki na dohodek in dobiček 1.963.275,00
 703 Davki na premoženje 187.900,00
 704 Domači davki na blago in storitve 44.100,00
 706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI 777.374,63
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 563.274,63
 711 Takse in pristojbine 1.000,00
 712 Globe in druge denarne kazni 600,00
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500,00
 714 Drugi nedavčni prihodki 212.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.000,00
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
 721 Prihodki od prodaje zalog
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 20.000,00
73 PREJETE DONACIJE 251.107,60
 730 Prejete donacije iz domačih virov 251.107,60
 731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.897.828,42
 740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 618.492,23
 741 prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 1.279.336,19
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE
 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.341.010,65
40 TEKOČI ODHODKI 615.242,14
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 171.016,28
 401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 25.346,00
 402 Izdatki za blago in storitve 299.746,23
 403 Plačila domačih obresti 62.231,29
 409 Rezerve 56.902,34
41 TEKOČI TRANSFERI 1.667.240,68

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2017, v evrih

 410 Subvencije 30.000,00
 411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 464.125,25
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 123.420,00
 413 Drugi tekoči domači transferi 1.049.695,43
 414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.005.053,11
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.005.053,11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 53.474,72
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 34.980,00
 432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 18.494,72

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -199.425,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) -137.693,71
III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) 690.166,81

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA

 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

 750 Prejeta vračila danih posojil

 751 Prodaja kapitalskih deležev

 752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

 440 Dana posojila
 441 Povečanje kapitalskih deležev in 
finančnih naložb
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
 443 Povečanje namenskega premoženja v 
javnih skladih in drugih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 240.000,00

750 ZADOLŽEVANJE 240.000,00
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Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2017, v evrih

 500 Domače zadolževanje 240.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 120.575,00

55 ODPLAČILA DOLGA 120.575,00

 550 Odplačila domačega dolga 120.575,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.+II.+V.+VIII.)  -80.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 119.425,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
VIII.-IX.) 199.425,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. 2016 80.000,00

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

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za 

tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

požarom,
- prihodki od namensko zbranih republiških taks od pora-

bljene vode,
- prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij,
- prihodki od namensko zbranih republiških taks od zbranih 

odpadkov.

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna med glavnimi programi v okviru posameznega področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabni-
ka predstojnik neposrednega uporabnika – župan (5. in 38. člen 
ZJF). Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhod-
kov, računom finančnih naložb ter računom financiranja ni dovo-
ljeno, razen ko so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mese-
cu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati vrednosti, ki 
so opredeljene v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2017 
- 2020.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega 
načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvr-
stitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremem-
be projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraču-
na uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. 
Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom 
razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti fi-
nancirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vredno-
sti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča pred-
stojnik neposrednega uporabnika (župan) in spremeni vrednost 
projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča 
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o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti 
projektov (sprememba investicijske dokumentacije).

Projekti, katerih zaključek financiranja se iz predhodnega leta 
prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi potrditve investicijske dokumentacije s strani občinskega 
sveta.

8. člen 
(proračunski skladi)

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

čunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v zakonski višini 
29.702, 34 EUR (49. člen ZJF).

2. Proračun stanovanjskega sklada, ki se oblikuje na podlagi 
Stanovanjskega zakona.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, 
odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF, do višine 10.000, 00 EUR župan in 
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet, nad to višino pa 
občinski svet.

3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen 
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000, 00 EUR pri 
posamezniku.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

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

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine v 
skladu z zakonom o financiranju občin in pravilnikom o zadolže-
vanju občin, kar predstavlja 240.000, 00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavo-
dov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Muta, v letu 2017 ne sme preseči sku-
pne višine 50.000, 00 EUR, upoštevaje že dana poroštva, pod 
pogojem danega soglasja Občine Muta k namenu in ročnosti za-
dolžitve.

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, 

katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 

upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 

katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 
2017 lahko zadolžijo do skupne višine 10.000, 00 EUR, upošte-
vaje skupno zadolžitev proračuna Občine Muta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v kate-
rih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 
2017 ne morejo izdati poroštva.

12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 

2017 ne bo zadolžila.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Muta v letu 2018, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen 
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 00702-0007/2016 Župan občine Muta
Datum: 22. december 2016 Mirko Vošner, s.r. 

442

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list 
RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Ob-
čine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) 
je občinski svet Občine Muta na 16. redni seji dne 22. decembra 
2016 sprejel

O D L O K
o porabi proračunske rezerve v letu 2016

1. člen
S tem odlokom se določa namen in višina porabe sredstev 

proračunskih rezerv v letu 2016.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


ŠT. 29 – 31. 12. 2016 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 969

2. člen
Sredstva iz proračunske rezerve iz prejšnjega člena tega od-

loka se porabijo za odpravo posledic naravnih nesreč – poplave 
v maju 2016, in sicer za sanacije poškodovanih odsekov javnih 
cest in drugih javnih površin.

Višina sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena odloka zna-
ša 19.777, 09 EUR.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 00702-0008/2016 Župan občine Muta
Datum: 22. december 2016 Mirko Vošner, s.r. 

443

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08-
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), 7. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, štev. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-
1, 15/03-ZOPA), 7. člena Pravilnika o merilih za sofinancira-
nje izvajanja letnega programa športa v Občini Muta (MUV, 
štev. 3/03, 7/04, 4/06, 7/09 in 5/13), Resolucije o nacionalnem 
programu športa za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, štev. 
26/14) in 15. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 15/12– uradno prečiščeno besedilo, 24/13), je ob-
činski svet Občine Muta na 16. redni seji, dne 22. decembra 
2016 sprejel

L E T N I  P R O G R A M
športa Občine Muta za leto 2017

1. člen
Letni program športa Občine Muta za leto 2017 zagotavlja, 

da bo Občina Muta iz občinskega proračuna za leto 2017 izva-
jalcem športnih programov namenila sredstva v skupni višini 
31.560, 00 EUR, od tega sredstva v višini 25.248, 00 EUR za 
programe kakovostnega športa (točka 3 iz 2. člena) in 6.312, 00 
EUR za izvajanje ostalih programov športa, ki se financirajo iz 
javnih sredstev (iz 2. člena).

Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim športnim 
društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali 
posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim pro-
gramom športa in v interesu občine.

2. člen
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v na-

daljevanju: nacionalni program) in Pravilnikom o merilih za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 
Muta (v nadaljevanju: pravilnik) obsega Letni program športa 

v Občini Muta (v nadaljevanju: letni program športa) nasle-
dnje vsebine:

I. Vsebine po nacionalnem programu športa v RS:
1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki 

se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa, od tega:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok

- Zlati sonček
- Naučimo se plavati
- Ciciban planinec
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček
- Krpan
- Naučimo se plavati
- Mladi planinec

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potreba-
mi

- interesna športna vzgoja mladine in športna dejavnost 
študentov

2. športna rekreacija
3. kakovostni šport
4. vrhunski šport
5. šport invalidov
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov
7. mednarodne, državne, medobčinske, občinske in dru-

ge športne prireditve
8. delovanje društev in športnih zvez v občini
9. založništvo

II. Investicije v športne objekte:
Javni športni objekti so po Zakonu o športu objekti, ki so 

državna ali lastnina lokalne skupnosti. Javni športni objekti se 
morajo uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega so bili 
zgrajeni in urejeni.

Sredstva za investicije v športne objekte v občini Muta se 
zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Muta na posebni 
proračunski postavki. V letu 2017 se planira investiranje v Špor-
tno rekreacijski center Sp. Muta.

3. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa ter pravilnika, 

bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa za 
leto 2017.

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v 
celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja pri-
spelih programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi 
v pravilniku.

4. člen
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s 

programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni 
program.

Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci progra-
mov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z merili za vre-
dnotenje programov športa, ki so določena v pravilniku.
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5. člen
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v 

celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogo-
če porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko 
občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, spreme-
ni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del 
sredstev nameni v druge namene. Prerazporeditev teh sred-
stev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa 
športa.

6. člen
Letni program športa začne veljati naslednji dan po sprejemu 

na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo javnega razpisa in 
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini 
Muta v letu 2017.

Letni program športa se objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku.

Številka: 671-0012/2016 Župan občine Muta
Datum: 22. december 2016 Mirko Vošner, s.r. 

444

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJJFO), 23. in 212. 
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-
-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 
in 19/15) ter 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12-ura-
dno prečiščeno besedilo, 24/13) je Občinski svet Občine Muta na 
svoji 16. redni seji dne 22. decembra 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena

1. člen
S tem sklepom se nepremičnini ID 810-562/4-0, ukine status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen
Navedeni nepremični se ukine status grajenega javnega dobra 

z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Pravnomočna odločba je podlaga za zemljiškoknjižno 
vknjižbo izbrisa statusa grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena pri nepremičnini ID 810-562/4-0.

Nepremičnina ID 810-562/4-0 postane last Občine Muta, 
Glavni trg 17, 2366 Muta.

3. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične 

veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 00704-0027/2016 Župan občine Muta
Datum: 22. december 2016 Mirko Vošner, s.r.

445

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 6/08-10, 40/12-ZUJF 
in 14/15-ZUUJFO), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-UPB4, 14/2013- popr., 101/13 in 55/15-ZFsP) 
in 16. člena statuta Občine Podvelka (MUV 8/12) je Občinski 
svet Občine Podvelka na 16. redni seji, dne 20. decembra .2016 
sprejel

O D L O K 
o proračunu občine Podvelka za leto 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Podvelka za leto 2017 

(v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo višina proračuna in 
postopki izvrševanja proračuna .

2. VIŠINA PRORAČUNA

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

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

naslednjih zneskih:
PLAN 2017, EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.528.442,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.934.242,00

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.301.242,00

700 Davki na dohodek in dobiček-glavarina 1.949.242,00

703 Davki na premoženje 295.000,00

704 Domači davki na blago in storitve 57.000,00

706 Drugi davki 0

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

633.000,00

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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PLAN 2017, EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

599.000,00

711 Takse in pristojbine 1.000,00

712 Denarne kazni 0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 33.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 25.012,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 4.300,00

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in drugih 
neopred…..

20.712,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.569.188,00

740 Transferni prihodki iz drugih finančnih 
inštitucij

169.188,00

741 Evropska sredstva iz državnega proračuna 1.400.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI 6.441.928,73

40 TEKOČI ODHODKI 1.122.800,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 85.600,00

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 13.400,00

402 Izdatki za blago in storitve 961.800,00

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 62.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.019.259,00

410 Subvencije 35.600,00

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

545.600,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

89.805,00

413 Drugi domači transferi 348.254,00

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.065.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.065.000,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 234.869,73

431 Investicijski transferi 115.000,00

432 Investicijski transferi PU 119.869,73

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)

 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ -1.913.486,73

PLAN 2017, EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA 

 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 2.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 2.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.000,00

440 Dana posojila 10.000,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE

 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V) -8.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.921.486,73

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

1.913.486,73

STANJE NA RAČUNIH 31.12 
.PRETEKLEGA LETA

1,921.486,73

Posebni del proračuna vključuje odhodke po področjih prora-
čunske porabe, glavnih programih in podprogramih po program-
ski klasifikaciji izdatkov ter po proračunskih postavkah- podkon-
tih in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Podvelka.

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

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 

v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji pri-
hodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 

požarom (UL RS, št. 3/2007 – ZVPoz – UPB1, 9/11 in 
83/12),

2. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti,
3. prihodki proračunskih rezervnih skladov,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.

Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu ož-
jemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 

proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega 

uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja pro-
računske porabe v posebnem delu proračuna ter med proračun-
skimi postavkami med posameznimi področji proračunske pora-
be in o tem poroča Občinskemu svetu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
najkasneje v mesecu septembru in konec leta z zaključnim raču-
nom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče 
oz. preteklo leto in njegovi raalizaciji.

6. člen
Neposredni uporabnik v tekočem letu razpiše javno naročilo 

za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro-
gramov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih 
postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:
1. v letu 2018 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za 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, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko preide iz 
najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za doba-
vo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih stori-
tev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov. Projekte, katerih vrednost presega 200.000 € in se 
spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. 

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaklju-
ček 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.

8. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska 

rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
župan, o čemer poroča občinskemu svetu.

9. člen
Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
2. račun stanovanjskih sredstev.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 30.000, 
00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF občinski svet s posebnim odlokom.

10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financi-
ranja se porabijo prenesena sredstva iz leta 2016.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Podvelka v letu 

2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2017 da-
lje.

Številka: 410-0003/2016-2 Župan Občine Podvelka
Datum : 20. december 2016 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (72/93, 
6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 4/95, 20/95 - odl. US, 
63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. 
US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 
34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 
28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 
21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (7/03, 86/04, 34/05 - odl. US, 44/05, 40/06, 
51/06, 115/06, 139/06 - odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 - ZIKS-1C, 
109/09 - odl. US, 108/09, 45/10 - ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 
74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine 
Podvelka (MUV št. 8/12-UPB1, 12/15) je Občinski svet Občine 
Podvelka na svoji 16. redni seji z dne 20. decembra  2016 sprejel

O D L O K  O  S P R E M E M B I
odloka o plakatnih objektih, neprometnih znakih, o 
plakatiranju in komunalnih taksah občine Podvelka

1. člen
V 1. stavku 2. odstavka 9. člena Odloka plakatnih objektih, 

neprometnih znakih, o plakatiranju in komunalnih taksah Občine 
Podvelka (MUV, št. 31/1999) – v nadaljevanju odlok, se beseda 
avion nadomesti z besedo: »letala«.

2. člen
V 1. odstavku 11. člena odloka se doda nova 6. točka, ki se 

glasi:
- da z novim sporočilom ne prekrije sporočila ali plakata, ki 

je izobešen v skladu s tem odlokom in je še vedno aktualen.

3. člen
Spremeni se 14. člen odloka tako da se pravilno glasi:
Z denarno kaznijo se kaznuje posameznik, odgovorno osebo 

pravne osebe (lastnika sporočila oz. organizatorja prireditve) in 
odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika v višini 
50, 00 € in v višini 500, 00 € se kaznuje pravna oseba, samostoj-
ni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost:
- ki namešča sporočila izven plakatnih mest;
- ki namešča sporočila na plakatne objekte brez dovoljenja 

Občine Podvelka;
- ki v roku 5 dni po poteku dovoljenja ne odstrani plakata s 

plakatnega objekta;
- ki odvrže letake iz letala;
- ki poškoduje ali uničuje sporočila, ki so pravilno namešče-

na na plakatno mesto v skladu z določbami tega odloka;
- ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak brez dovolje-

nja občine;
- ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak v nasprotju z 

določili dovoljenja za postavitev;
- ki z novim sporočilom prekrije sporočilo ali plakat, ki je 

izobešen v skladu s tem odlokom in je še vedno aktualen;

- ki uporabi plakatno mesto, ki je v lasti občine in ga uporabi 
za volilno kampanjo;

- ki ne vzdržuje in obnavlja plakatnega objekta ali neprome-
tnega znaka katerega je lastnik.

4. člen
Črta se 15. člen odloka o plakatnih objektih, neprometnih 

znakih, o plakatiranju in komunalnih taksah Občine Podvelka 
(MUV, št. 31/1999).

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

uradnem vestniku.
Št.: 007-0008/2016-3/1

 Župan občine Podvelka
 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 
8/2012 – UPB1, 12/2015) je Občinski svet Občine Podvelka na 
svoji 16. redni seji, dne 20. decembra  2016, sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj malega 

gospodarstva in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji v Občini Podvelka

1. člen
S tem Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj 

malega gospodarstva in za opravljanja dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji v Občini Podvelka (v nadaljevanju pravilnik) Občinski 
svet Občine Podvelka podrobno določa merila, pogoje in postop-
ke za razdelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje samozapo-
slitve občanov in razvoja malega gospodarstva ter razvoj dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah.

2. člen
Po tem pravilniku se med malo gospodarstvo štejejo:

- majhna družba, ki izpolnjuje naslednji pogoj, da število za-
poslenih ne presega 50 zaposlenih,

- posameznik, ki ima status samostojnega podjetnika posa-
meznika in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,

Po tem pravilniku se med dopolnilno dejavnost na kmetiji 
šteje:
- posameznik, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost na 

kmetiji.
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3. člen
Sredstva določena v 1. členu tega pravilnika se dodeljujejo 

občanom v obliki nepovratnih sredstev, katera se zagotovijo v 
proračunu Občine Podvelka za tekoče koledarsko leto.

4. člen
Za nepovratna sredstva lahko zaprosijo:

1. Osebe, ki so brez zaposlitve in se samozaposlijo z neko pri-
dobitno dejavnostjo pod naslednjimi pogoji:
- Da ima stalno prebivališče v Občni Podvelka in v Občini 

Podvelka tudi dejansko prebiva;
- Da je vpisan v poslovni register;
- Da še ni prejel sredstev iz naslova tega pravilnika.

2. Gospodarske družbe, ki so opredeljene v 2. členu tega pra-
vilnika lahko pridobijo sredstva iz tega pravilnika za tekoče 
koledarsko leto pod naslednjimi pogoji:
- Da je sedež gospodarske družbe v Občini Podvelka
- Da ima delavec stalno prebivališče v Občini Podvelka in 

v Občini Podvelka tudi dejansko prebiva
- Da je delavec prijavljen na zavodu za zaposlovanje;
- Da delodajalec z delavcem sklene pogodbo o delovnem 

razmerju za nedoločen čas.
3. Osebe, ki se pričnejo ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo na 

kmetiji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- Da imajo stalno prebivališče v Občini Podvelka in v Ob-

čini Podvelka tudi dejansko prebivajo;
- Da imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetijah;
- Da za opravljanje dopolnilne dejavnosti še niso prejele 

sredstev iz naslova tega pravilnika.
Pravico do dodelitve sredstev iz naslova samozaposlitve in 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji, imajo prosilci, ki še niso prido-
bili sredstev iz tega naslova in od odprtja dejavnosti ni preteklo 
več kot 12 mesecev. Iz tega naslova ni možno pridobiti sredstev, 
kadar gre za razširitev dejavnosti.

5. člen
Vrednost, ki jo lahko prejme posameznik iz naslova sredstev 

iz tega pravilnika s sklepom določi občinski svet ob sprejemanju 
proračuna.

Sredstva se dodeljujejo posameznikom do porabe proračun-
skih sredstev določenih v postavki za pridobitev sredstev iz tega 
pravilnika.

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske jav-
ne službe (v nadaljevanju odbor) obravnava prošnje prosilcev na 
svoji seji.

Odbor poda občinskemu svetu poročilo o obravnavanih 
vlogah za dodelitev nepovratnih sredstev za razvoj malega go-
spodarstva in za opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
v Občini Podvelka. Občinski svet obravnava prošnje skupaj s 
poročilom odbora in sprejme sklep o dodelitvi sredstev posa-
mezniku.

V primeru, da prosilec nenamensko koristi nepovratna 
sredstva, odpusti delavca oz. opusti samozaposlitev pred po-
tekom dveh let, je dolžan pridobljena sredstva vrniti. Odbor 
vsako leto konec leta preveri porabo sredstev v skladu s 4. 
členom tega pravilnika in poročilo poda občinskemu svetu in 
županu.

6. člen
Prosilci vlagajo zahtevke s spremljajočo dokumentacijo pri 

Občinski upravi Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvel-
ka v zaprti kuverti s pripisom – Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe, nepovratna sredstva.

Prosilec lahko zahteva potrdilo o oddani kuverti v skladu z 
zakonodajo.

7. člen
Odbor do konca meseca oktobra pripravi predlog višine sred-

stev nepovratnih sredstev za proračunsko postavko v proračunu 
Občine Podvelka za naslednje leto in ga posreduje županu in ob-
činskemu svetu.

8. člen
Po sprejetju proračuna za tekoče leto odbor objavi razpis v 

skladu s tem pravilnikom in ga objavi na spletni strani občine.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati 8 dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj malega gospodarstva 
in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v Občini Pod-
velka (MUV, t. 9/2010).

 Župan občine Podvelka
 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 - odl. 
US, 53/07, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 
111/13, 68/16), Pravilnika o sofinanciranju programov na podro-
čju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Podvelka (MUV, 
št. 11/08) je na svoji 16. redni seji z dne 20. decembra 2016 ob-
činski svet Občine Podvelka, sprejel

L E T N I  P R O G R A M  K U L T U R N E 
D E J A V N O S T I

v občini Podvelka za leto 2017

1. člen
Z letnim programom kulturne dejavnosti v Občini Podvelka 

za leto 2017 se opredeljujejo vrsta in obseg programov kulturne 
dejavnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter 
višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
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2. člen
V proračunu Občine Podvelka je v letu 2017 za dejavnost na 

področju kulture predvideno sofinanciranje programov kulture 
(v proračunski postavki 1803) v višini 80.354, 00 €, in sicer za 
sofinanciranje programov JSKD Radlje ob Dravi 7.000, 00 €, za 
sofinanciranje Javni zavod Knjižnica Radlje ob Dravi v višini 
40.054, 00 €, za financiranje izdaje publikacij v višini 2.090, 85 
€. Ostala sredstva v višini 11.209, 15 € se predvideva za sofinan-
ciranje upravičenih izvajalcev programov ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti.

3. člen
Sredstva se bodo namenila upravičenim izvajalcem progra-

mov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki imajo sedež v Občini 
Podvelka in delujejo redno in z ustreznim strokovnim vodstvom. 
Izvajalec mora v tekočem letu redno predstavljati svoj program 
na javnih prireditvah v občini.

Javni kulturni programi se vrednotijo v skladu s pravilnikom 
o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti (MUV, št. 11/08) in sicer:
- delovanje zborov;
- gledališka dejavnost;
- ostale sekcije v okviru kulturnih društev;
- stroški delovanja.

4. člen
Prav tako se zagotovijo sredstva v višini 5.000, 00 € za fi-

nanciranje rednega vzdrževanja kulturnih objektov ter za druge 
materialne stroške in v višini 110.000, 00 € za izvedbo investicije 
– energetska sanacija kulturnega doma Ožbalt.

5. člen
V primeru zmanjšanja državnih proračunskih sredstev name-

njenih lokalni samoupravi se bodo sorazmerno zmanjšala tudi 
sredstva za izvajanje letnega programa kulturne dejavnosti v Ob-
čini Podvelka za leto 2017.

 Župan občine Podvelka
 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 7. člen Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01, 
110/02, 115/03), Nacionalni program športa v RS (Ur. L. RS, št. 
24/00, 31/00), Pravilnika za vrednotenje programov športa v Ob-
čini Podvelka (MUV, št. 28/05, 31/05) in 7. člena statuta Občine 
Podvelka (MUV, št. 8/12-UPB1) je Občinski svet Občine Pod-
velka na svoji 16. redni seji z dne 20. decembra 2016 sprejel

L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A
v občini Podvelka za leto 2017

I. UVOD
V skladu in na podlagi 7. člen Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 

22/98, 97/01, 110/02, 115/03) – v nadaljevanju zakon, se izvaja 
Nacionalni program športa v RS (Ur. L. RS, št. 24/00, 31/00) – v 
nadaljevanju NPŠ, ki sta poleg Pravilnik za vrednotenje progra-
mov športa v Občini Podvelka (MUV, št. 28/05, 31/05) podlaga 
za določitev Letnega programa športa v Občini Podvelka za leto 
2017.

Z letnim programom športa se določijo vrste programov, ki so 
v javnem interesu in se sofinancirajo iz občinskih proračunskih 
sredstev v tekočem koledarskem letu, obseg in vrsta dejavnosti, 
potrebnih za njihovo uresničevanje ter višina sredstev, ki jih za-
gotavlja.

Dolgoročni cilji LPŠ so:
1. povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa. Ka-

zalci se bodo, s katerimi se bo merilo doseganje zastavlje-
nih ciljev, nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh 
pojavnih oblikah športa.

2. izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli z 
ureditvijo - obnavljanje pokritih in nepokritih športnih po-
vršin.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh po-
javnih oblikah športa so:
– vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnostih 

omogočiti udeležbo v športnih programih;
– otrokom, mladim in odraslim bomo omogočili športno-re-

kreativno ponudbo v društvih;
– občanom in turistom bodo izvajalci programov športa omo-

gočili dostop do informacije preko tiskanih in elektronskih 
medijev.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega 
prostora so:
– obnova zunanjih in notranjih športnih površin in izgradnja 

pomožnih športnih objektov.
V skladu s proračunom Občine Podvelka se za Letni program 

športa za leto 2017 zagotovi 141.154, 00 € sredstev. Za vzdrže-
vanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo se 
zagotovi 125.500, 00 € sredstev. Za programe Letnega programa 
športa se zagotovi 15.654, 00 €, od tega se bo financiralo za dru-
štva za šport v višini 10.954, 00 € in javnemu zavodu osnovni 
šoli v višini 1.800, 00 € in v višini 2.900, 00 € za izredne špor-
tne dogodke. Občina Podvelka bo v primeru znižanje glavarine 
s strani države, posledično zmanjšala sredstva proračuna tudi za 
namen programa športa.
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II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA; KI SE 
SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS in Pravilni-
kom za vrednotenje programov športa v Občini Podvelka obsega 
Letni program športa Občine Podvelka za leto 2017 naslednje 
vsebine:
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok.
Športni programi: Zlati sonček

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok. 
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, 

Šolska športna tekmovanja, ostali program (razpisani progra-
mi….)
3. ŠPORT KADETI

Interesna športna vzgoja mlajših mladincev, ki so vključeni v 
športne programe klubov in društev.
4. ŠPORTNA REKREACIJA

Cilji športne rekreacije so ohranjati in izboljšati celostni zdra-
vstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina 
življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti 
cim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktiv-
no koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in 
letnega prostega časa. To vrsto športne dejavnosti uporabljajo/
izvajajo različne starostne skupine.
5. ŠPORT INVALIDOV

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranja-
nju gibalnih sposobnosti, zdravju,

revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invali-
dov, ki se prostovoljno ukvarjajo

s športom (prijavi se lahko društvo invalidov).
6. KAKOVOSTNI ŠPORT

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 
članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokov-
nih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v pro-
grame vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne 
zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez 
nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih pr-
vakov. Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot 
jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih pano-
gah. Za sofinanciranje kakovostnega športa se prizna klubu ali 
društvu za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik športni do-
datek. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olim-
pijskega komiteja - združenja športnih zvez Slovenije.
7. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOL-

NJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Občina Podvelka sofinancira izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delajo v športnih društvih 
in sicer:

- šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor 
in sicer največ enega udeleženca iz posamezne panoge,

- izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence) razen za 
profesionalne vaditelje športa in učitelje.

V letu 2017 se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnje-
vanje strokovnih kadrov v športu sofinancira skladno z merili v 
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
8. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih 
materialnih stroškov, se vsakemu

društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športne-
ga programa v občini dodelijo sredstva v okviru razpoložljivih 
proračunskih sredstev. Sredstva za sofinanciranje športnih prire-
ditev se dodeljujejo društvu, ki so bila v letu 2017 odobrena na 
področje športa in bodo zajeta v proračunu občine.
10. ŠPORTNI OBJEKTI - NACRTOVANJE, GRADNJA, 

POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV

Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se za-
gotavljajo v proračunu občine

Podvelka skladno z veljavnim proračunom za tekoče leto.

III. ŠPORTNI OBJEKTI – POSODABLJANJE IN 
VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

V programu Občine Podvelka za leto 2017 se za sofinancira-
nje programov športa zagotovijo finančna sredstva skladno z ve-
ljavnim proračunom za tekoče leto. V letu 2017 so se zagotovijo 
sredstva za naslednji namen v naslednjem obsegu:

Proračunska 
postavka

Naziv proračunske postavke Obseg 
sredstev v €

18013 Tribune Lehen 17.000, 00

18014 Otroške igrišče Vurmat 8.500, 00

16018 Travnato igrišče Kapla 40.000, 00

18031 Igrišče Brezno 1.000, 00

18021 Igrišče Kapla 1.000, 00

18028 Igrišče Ožbalt 1.000, 00

18011 Igrišče Lehen 1.000, 00

18029 Tribune za igrišče Ožbalt 17.000, 00

18026 Ureditev vode na igrišču Lehen 5.000, 00

18025 Ograja za odbojkarsko igrišče 
na mivki v Breznu

8.000, 00

18016 Ograja za asfaltno igrišče v 
Lehnu

8.000, 00

18026 Otroško igrišče v Breznu 10.000, 00

18036 Urejanje rekreacijskih površin 
Brezno

8.000, 00

 Župan občine Podvelka
 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/1998), 
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014-2023, Pravilnika o financiranju športa v obči-
ni Rače-Fram (MUV št. 29/2001 in 3/2014) ter Statuta Občine 
Rače-Fram (MUV št. 27/2011 in 5/2015) je Občinski svet Obči-
ne Rače - Fram na svoji 17. redni seji, dne 19. decembra 2016, 
sprejel

L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A
občine Rače - Fram za leto 2017

1.
Letni program športa predstavlja dokument, s katerim so 

opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in ra-
zvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg 
in potrebna finančna sredstva.

Občina Rače-Fram bo za izvajanje letnega programa športa 
v letu 2017 zagotavljala proračunska sredstva tistim športnim 
društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izva-
jala posamezne programe športa, ki so v skladu z merili in kri-
teriji iz nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in 
Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini 
Rače-Fram. Sredstva iz občinskega proračuna, namenjena za so-
financiranje programov športa in vzdrževanje športnih objektov 
znašajo, v višini, 124.000, 00€. Sredstva namenjena za programe 
športa in investicijskega vzdrževanja športnih objektov, ki bodo 
v letu 2017 razdeljena preko javnega razpisa, pa od zgornjega 
zneska znašajo 88.000, 00€.

2.
V letu 2017 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji pro-

grami športa:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za:
- predšolske otroke,
- šoloobvezne otroke (od 6. do 15. leta),
- mladino (od 15. do 19. leta).

Predšolski otroci
Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok so: Zlati 

sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni pro-
grami (športna šola).

Šoloobvezni otroci
Program interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok so: 

Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi 
(športna šola) ter Šolska športna tekmovanja.

Interesna športna vzgoja mladine
Namen programa je izboljšanje športnih znanj, zagotavlja-

nje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih 
vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih 
razvad ter zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmo-
valnosti.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih 

športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, 
primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na 
športno uspešnost, rezultat je le eno od meril uspešnega dela s 
športniki.
2. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV

Študentom je športna dejavnost pomembna sestavina življe-
nja. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši 
uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega 
zdravja ter integriteti osebnosti.
3. ŠPORTNA REKREACIJA

Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno 
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa 
odraslih.
4. KAKOVOSTNI ŠPORT

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 
ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih, strokovnih, organi-
zacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhun-
skega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, 
so pa pomemben dejavnik razvoja športa v občini.
5. VRHUNSKI ŠPORT

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo 
status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po 
kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih 
zvez.
6. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu.

Založniška in propagandna dejavnost v športu.
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in njiho-
ve zveze, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za 
kritje materialnih stroškov poslovanja.

3.
Za izvajanje zgoraj opisanih programov se namenjajo nasle-

dnja sredstva:
Zap. 
št. N A M E N ZNESEK

1

Športna društva
- programi športnih društev (javni razpis)
- rezervni sklad
-operativni sklad
-  nakazilo NK Rače, NK Fram, OK Fram, 

KK Rače, RK Rače 

40.000 €
4.000€
4.000€

10.000€

2 Programi športa v šolah 5.000€

3
Upravljanje športnih objektov
-tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače
-obratovalni stroški (NK Rače in NK Fram) 

8.000€
4.000€

4

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
športnih objektov
-športni objekti
-športni objekti - krajani 

24.000€
24.000€

5 Študijske pomoči-operativni sklad 1.000€

SKUPAJ  124.000€ 
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4.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v 

celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja pri-
spelih programov v skladu z merili in kriteriji določenimi v Pra-
vilniku o financiranju športa v občini Rače-Fram.

5.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh ob-

dobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske 
mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka 
prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.

Športna društva s sedežem v Občini Rače-Fram imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa 
pred ostalimi izvajalci športnih programov.

6.
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko iz-

jemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz 
drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za 
občino in njeno promocijo.

7.
Letni program športa za leto 2017 se objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku in prične veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 034/17-139/2016 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 19. december 2016 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu - ZGos (Uradni 
list RS, št. 93/2007 -UPB2 in 52/2016), Pravilnika o merilih za 
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na ka-
terih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 
107/2000, 30/2006 in 93/2007) in 15. člena Statuta Občine Ra-
če-Fram (MUV, št. 27/2011 in 5/2015) je Občinski svet Občine 
Rače-Fram na svoji 17. redni seji, dne 19. decembra 2016, sprejel

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

potrditev prijave obratovalnega časa in za izdajo soglasja 
k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov 
ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na 

območju občine Rače-Fram

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni prva alinea prvega stavka v 

10. členu Pravilnika o merilih za potrditev prijave obratovalnega 
časa in za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času 
gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost, na območju občine Rače-Fram, ki ga je sprejel Ob-
činski svet Občine Rače – Fram na svoji 9. redni seji dne 5. 11. 
2015, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije, št. 22/2015.

2. člen
Besedilo prve alinee prvega stavka v 10. členu po spremembi 

glasi: ˝- kavarne, slaščičarne, bari in vinotoči do 24. ure oziroma 
v petek in soboto do 2. ure naslednjega dne;˝

3. člen
Ta pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 

Štajerske in Koroške regije in prične veljati ter se uporabljati 1. 
januarja 2017.

Številka: 034/17-144/2016 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 19. december 2016 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS , 
št. 110/2002, 62/2004, 126/07) in 15. člena Statuta občine Rače – 
Fram (MUV, št. 27/2011, 5/2015) je Občinski svet Občine Rače 
– Fram na svoji 17. redni seji dne, 19. decembra 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi javnega dobra lokalnega pomena

I.
Naslednjim nepremičninam v lasti občine Rače – Fram se po-

deli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena:

Parc.št. Površina v m2 Katastrska občina

1085/12 277 FRAM

1085/5 131 FRAM

1326/13 664 FRAM

35/1 856 FRAM

380/2 878 FRAM

558/11 775 FRAM

562/6 135 FRAM

565/2 70 FRAM

569/3 56 FRAM

569/5 525 FRAM

572/7 241 FRAM

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2298
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Parc.št. Površina v m2 Katastrska občina

573/2 252 FRAM

584/12 173 FRAM

741/4 362 GORICA

742/10 91 GORICA

742/11 44 GORICA

742/6 80 GORICA

742/7 123 GORICA

742/8 112 GORICA

1129/1 428 JEŠENCA

1304/2 884 JEŠENCA

1423/2 2456 JEŠENCA

1424/3 186 JEŠENCA

1424/4 4415 JEŠENCA

344/2 410 KOPIVNIK

346/7 227 KOPIVNIK

347/2 653 KOPIVNIK

350/2 362 KOPIVNIK

355/2 998 KOPIVNIK

357/4 771 KOPIVNIK

358/2 217 KOPIVNIK

366/3 377 KOPIVNIK

367/4 79 KOPIVNIK

367/5 151 KOPIVNIK

374/4 190 KOPIVNIK

501/1 674 KOPIVNIK

525/3 186 KOPIVNIK

564/4 280 KOPIVNIK

585/2 964 KOPIVNIK

625/3 179 KOPIVNIK

102/2 168 LOKA PRI FRAMU

105/6 38 LOKA PRI FRAMU

105/8 147 LOKA PRI FRAMU

105/9 75 LOKA PRI FRAMU

106/5 300 LOKA PRI FRAMU

106/7 70 LOKA PRI FRAMU

Parc.št. Površina v m2 Katastrska občina

106/9 246 LOKA PRI FRAMU

116/2 4 LOKA PRI FRAMU

117/5 11 LOKA PRI FRAMU

117/7 13 LOKA PRI FRAMU

119/2 190 LOKA PRI FRAMU

309/11 5777 LOKA PRI FRAMU

309/13 750 LOKA PRI FRAMU

366/6 801 LOKA PRI FRAMU

366/8 857 LOKA PRI FRAMU

377/2 1018 LOKA PRI FRAMU

377/5 569 LOKA PRI FRAMU

385/2 678 LOKA PRI FRAMU

399/2 491 LOKA PRI FRAMU

404/8 2231 LOKA PRI FRAMU

405/5 445 LOKA PRI FRAMU

429/4 694 LOKA PRI FRAMU

440/8 1665 LOKA PRI FRAMU

448/3 1198 LOKA PRI FRAMU

460/5 1164 LOKA PRI FRAMU

498/6 35 LOKA PRI FRAMU

1014/2 6008 MORJE

289/9 1587 MORJE

330/11 386 MORJE

330/13 708 MORJE

330/14 67 MORJE

330/17 366 MORJE

330/18 352 MORJE

333/3 195 MORJE

334/11 246 MORJE

335/2 789 MORJE

352/2 572 MORJE

367/2 407 MORJE

520/6 65 MORJE

534/1 50 MORJE

534/3 168 MORJE
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Parc.št. Površina v m2 Katastrska občina

536/3 116 MORJE

536/5 137 MORJE

539/5 110 MORJE

539/7 117 MORJE

614/6 210 MORJE

643/8 3911 MORJE

667/2 323 MORJE

675/10 200 MORJE

765/2 60 MORJE

771/1 227 MORJE

780/6 121 MORJE

783/2 355 MORJE

82/11 381 MORJE

840/6 535 MORJE

844/5 202 MORJE

95/2 536 MORJE

120/4 3460 PLANICA

1198/13 1234 PODOVA

2109/2 102 RAČE

2109/4 18 RAČE

2119/1 614 RAČE

2120/18 1127 RAČE

2121/5 450 RAČE

2273/2 117 RAČE

2275/7 768 RAČE

2276/5 770 RAČE

2278/6 1280 RAČE

2556 858 RAČE

2679/10 407 RAČE

2717/1 786 RAČE

2717/2 294 RAČE

2768/1 848 RAČE

2881/6 482 RAČE

3043/5 361 RAČE

3044/2 28 RAČE

Parc.št. Površina v m2 Katastrska občina

3048/5 44 RAČE

3119/6 725 RAČE

3157/3 79 RAČE

3158/2 273 RAČE

3159 315 RAČE

3172/3 226 RAČE

3488 301 RAČE

3508/4 520 RAČE

3524 4339 RAČE

3525 3157 RAČE

356/4 51 RAČE

358/46 71 RAČE

358/48 213 RAČE

358/50 96 RAČE

358/52 90 RAČE

358/54 93 RAČE

358/56 99 RAČE

358/58 95 RAČE

358/60 152 RAČE

358/62 90 RAČE

358/64 93 RAČE

358/66 76 RAČE

358/68 70 RAČE

358/70 100 RAČE

358/74 209 RAČE

358/76 256 RAČE

358/78 114 RAČE

358/80 105 RAČE

358/82 61 RAČE

358/84 186 RAČE

361/2 229 RAČE

363/4 2092 RAČE

407/2 876 RAČE

411/2 874 RAČE

412/2 29 RAČE



ŠT. 29 – 31. 12. 2016 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 981

Parc.št. Površina v m2 Katastrska občina

413/2 233 RAČE

414/2 493 RAČE

420/1 1652 RAČE

423/4 520 RAČE

426/2 427 RAČE

428/2 336 RAČE

431/2 58 RAČE

462/2 17 RAČE

463/2 52 RAČE

464/4 132 RAČE

464/6 156 RAČE

467/6 319 RAČE

467/8 156 RAČE

468/4 117 RAČE

468/6 116 RAČE

472/2 103 RAČE

476/2 394 RAČE

480/2 137 RAČE

482/2 372 RAČE

485/2 39 RAČE

486/4 237 RAČE

489/4 149 RAČE

490/2 133 RAČE

498/2 162 RAČE

499/4 159 RAČE

504/2 221 RAČE

506/2 223 RAČE

151/25 805 RANČE

194/13 1226 RANČE

200/15 828 RANČE

200/22 535 RANČE

204/14 746 RANČE

209/11 662 RANČE

504/5 660 RANČE

454/5 1096 SLIVNIŠKO POHORJE

Parc.št. Površina v m2 Katastrska občina

456/2 133 SLIVNIŠKO POHORJE

462/10 2224 SLIVNIŠKO POHORJE

462/7 1461 SLIVNIŠKO POHORJE

462/8 366 SLIVNIŠKO POHORJE

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/17-141/2016 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 19. december 2016 Branko Ledinek, s. r.

453

Na podlagi 15. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 
27/2011, 5/15) je Občinski svet Občine Rače – Fram na svoji 17. 
redni seji dne, 19. decembra 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi oziroma 

javni uporabi:

Parc. št. Vrsta 
rabe Površina v m2 Katastrska 

občina

610/20 Pot 147 Kopivnik 

610/21 Pot 28 Kopivnik

2. člen
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status 

zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi in postanejo ozi-
roma ostanejo v lasti in upravljanju Občine Rače - Fram.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/17-142/2016 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 19. december 2016 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Rače-Fram ( MUV, 
št. 27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji  
17. redni seji, dne 19. decembra 2016 sprejel naslednji

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

športa v občini Rače-Fram

1. člen
V Pravilniku o financiranju športa v občini Rače-Fram (v na-

daljevanju: pravilnik), objavljenem v Medobčinskem uradnem 
vestniku št. 29/01 in 3/14 se v drugem odstavku 4. člena število 
člena »11« spremeni v »10«.

2. člen
V 7. členu pravilnika se briše prvi stavek drugega odstavka, 

ki glasi »Javni razpis se izvede praviloma v mesecu decembru za 
prihodnje proračunsko obdobje«.

Nadalje se spremeni besedilo tretjega odstavka 7. člena, ki po 
novem glasi:

»Izvajalec javnega razpisa objavi razpis na spletni strani ter 
oglasni deski Občine Rače-Fram«.

Briše se tudi četrti odstavek 7. člena pravilnika. (Sedanji peti 
in šesti odstavek tako postaneta četrti in peti odstavek).

V petem odstavku (po novem četrtem) se beseda »pet« nado-
mesti z besedo »tri«.

3. člen
Briše se 8. člen pravilnika. Nadaljnji členi se smiselno pre-

številčijo.

4. člen
V 12. (po novem 11.) členu se v drugem stavku prvega od-

stavka beseda »žiro« nadomesti z besedo »transakcijske«.
V drugem odstavku se zaradi izbrisa 8. člena pravilnika smi-

selno popravi številka člena, ki opredeljuje točkovanje. Številka 
člena »10.« se nadomesti s številko člena »9«.

5. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 13. (po novem 12.) 

člena, ki glasi:
»Z izvajalci, katerim so s pravnomočno odločbo dodeljena 

sredstva na podlagi javnega razpisa, se sklene pogodba. Pogodbe 
opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpi-
sa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo 
sredstev«.

Nadalje se v istem členu, v drugem odstavku, beseda »žiro« 
nadomesti z besedo »transakcijske«

V istem členu se briše tretji odstavek.

6. člen
Besedilo prvega odstavka 14. (po novem 13.) člena se nado-

mesti z besedilom, ki glasi:
»Izvajalci programov morajo do konca meseca aprila (teko-

čega leta) občinski upravi obvezno predložiti letno poročilo o 
izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti 
za preteklo leto. V primeru, da izvajalec občinski upravi letnega 
poročila ne predloži pravočasno je dolžan finančna sredstva pri-
dobljena po javnem razpisu, vključno z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, vrniti v proračun Občine Rače-Fram«

V istem členu se briše četrti odstavek, dosedanji peti in šesti 
odstavek pa postanega četrti in peti odstavek.

V posledici izbrisa četrtega odstavka se smiselno spremeni 
besedilo šestega (po novem petega odstavka), ki glasi:

»Župan lahko na predlog občinske uprave na osnovi zadr-
žanih oziroma vrnjenih sredstev iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom 
razporedi izvajalcem, katerih dejansko obseg dela presega obseg, 
določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziro-
ma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev«.

7. člen
Briše se 15. člen pravilnika.
Sedanji 16., 17., 18., 19. in 20. člen tako postanejo 14., 15., 

16., 17. in 18. člen.

8. člen
Besedilo drugega stavka drugega odstavka 16. (po novem 

14.) člena se nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Javni razpis za dodelitev sredstev iz naslova investicij v 

športne objekte se objavi na spletni strani ter oglasni deski Obči-
ne Rače-Fram«.

9. člen
V tretjem odstavku 17. (po novem 15.) člena se za vejico bri-

še besedilo »s sklepom župana«.

10. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Medobčinskem 

uradnem vestniku in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 034/17-140/2016 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 19. december 2016 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 51/10), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - 
ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 
110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-
-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 
- ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) in 63. člena Statuta Občine 
Ribnica na Pohorju (MUV, št. 25/15) je Občinski svet Občine 
Ribnica na Pohorju na svoji 15. redni seji, dne 20. decembra 
2016 sprejel

O D L O K 
o proračunu občine Ribnica na Pohorju za leto 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Ribnica na Pohorju za leto 2017 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg za-
dolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto 

Proračun leta 
2017, V EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

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

1.240.207,17

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.119.873,65

70 DAVČNI PRIHODKI 963.212,00

700 Davki na dohodek in dobiček 864.818,00

703 Davki na premoženje 63.794,00

704 Domači davki na blago in storitve 34.600,00

706 Drugi davki 0,00

Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto 

Proračun leta 
2017, V EUR

71 NEDAVČNI PRIHODKI 156.661,65

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

138.250,00

711 Takse in pristojbine 0,00

712 Denarne kazni 0,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki 15.911,65

72 KAPITALSKI PRIHODKI 500,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih

500,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 119.833,52

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

116.844,76

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 

2.988,76

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE

0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij

0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.394.974,17

40 TEKOČI ODHODKI 482.072,93

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 83.912,92

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

12.373,00

402 Izdatki za blago in storitve 352.982,23

403 Plačila domačih obresti 5.600,00

409 Rezerve 27.204,78

41 TEKOČI TRANSFERI 563.257,17

410 Subvencije 46.800,00

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

165.668,30

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

64.752,80

413 Drugi tekoči domači transferi 286.036,07

414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 306.394,58

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.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_d40cccef-0019-45f5-b9fe-b268ae84541f&createDate=1999-09-30&activeDate=1999-10-15
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_dbcb618f-2239-4618-9674-868c0b67c2de&createDate=2000-12-29&activeDate=2000-12-30
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_09011501-390e-4af7-a2b7-9c1f6c0cc7b5&createDate=2001-10-10&activeDate=2001-10-11
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_5e34bfe4-31a3-4e99-9778-8af009ecac12&createDate=1999-09-30&activeDate=1999-10-15
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_d2d04550-7107-45c0-af89-4ecb8d04f868&createDate=2002-12-18&activeDate=2003-01-02
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_b2a3eb83-f495-441f-8619-63f4da47d17e&createDate=2006-12-07&activeDate=2007-03-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_b2a3eb83-f495-441f-8619-63f4da47d17e&createDate=2006-12-07&activeDate=2007-03-07
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=38b2be9d-dedf-4695-baa1-c5c821fd1f32&createDate=2008-11-19&activeDate=2008-11-20
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=023b46d8-c0a7-40a1-92df-e2b20ca54446&createDate=2010-05-14&activeDate=2010-05-29
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=dbf07462-b611-444a-b240-e380b89c37a1&createDate=2010-12-29&activeDate=2010-12-30
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c73a5263-bbbc-4de5-939c-b85ea535ef22&createDate=2011-12-31&activeDate=2012-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=8203d9b1-1418-4f3c-8475-b915c4e22b1e&createDate=2013-05-29&activeDate=2013-06-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=8203d9b1-1418-4f3c-8475-b915c4e22b1e&createDate=2013-05-29&activeDate=2013-06-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=be32ce8c-7343-4bcf-bfea-0030a56b88af&createDate=2013-12-09&activeDate=2013-12-10
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fa457072-a604-41bb-a7b5-e9d1accb5796&createDate=2014-05-30&activeDate=2014-05-31
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fa457072-a604-41bb-a7b5-e9d1accb5796&createDate=2014-05-30&activeDate=2014-05-31
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1b5f0c63-bed6-4d61-b6bd-d458d0604756&createDate=2015-02-28&activeDate=2015-03-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=136fef52-51ca-495b-8652-4d20117994f1&createDate=2015-07-24&activeDate=2015-07-25
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Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto 

Proračun leta 
2017, V EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 306.394,58

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 43.249,49

430 Investicijski transferi  43.249,49

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

-154.767,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0,00

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

0,00

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

 0,00

C.RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 61.833,00

50 ZADOLŽEVANJE 61.833,00

500 Domače zadolževanje 61.833,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 47.066,00

55 ODPLAČILA DOLGA 47.066,00

550 Odplačila domačega dolga 47.066,00

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

-140.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 14.767,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 154.767,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA

 140.000,00

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

požarom
2. prihodki od kupnin in najemnin za stanovanja
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov
4. prihodki od namenskih koncesijskih dajatev
5. prihodki od turistične takse

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraču-
na odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:
1. v letu 2017 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
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tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide 
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za do-
bavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih sto-
ritev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih 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.

8. člen 
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje do višine 
3.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000, 00 EUR župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V drugih primerih 
uporabe proračunske rezerve, ki presega 3.000, 00 EUR odloča 
občinski svet s posebnim odlokom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE

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

lahko župan dolžniku do višine 500, 00 EUR odpiše oziroma del-
no odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

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

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži, če 
odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti),  

finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potenci-
alnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev ob-
veznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina, v posemeznem letu odplačila ne 
preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in od-
hodkov občinskega proračun v letu 2016, zmanjšanih za prejete 
donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investi-
cije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.

11. člen 
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 4100-5/2016 Župan občine Ribnica na Pohorju 
Datum: 20. december 2016 Srečko Geč, s.r.

456

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 101. člena Statuta ob-
čine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je župan Občine Selnica 
ob Dravi sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v obdobju 

januar – marec 2017

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 

Selnica ob Dravi v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: zača-

sno financiranje).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 - v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2016 (MUV, št. 4/16).

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva 

do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju 
v proračunu za leto 2016.

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

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik od-
pre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdo-
bju začasnega financiranja, so sestavni del bilance prihodkov in 
odhodkov proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2017.

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2017 da-
lje.

Številka: 410-7/2016 Župan 
Datum: 22. december 2016 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.

457

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 
RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-
ZUJF), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l .RS, št. 
102/2004-UPB2, 14/2005 – popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl. US, 120/2006 Odl. US, 126/2007, 
57/2009 Skl. US, 108/2009, 61/2010-ZRUD-1 (62/2010-popr.), 
20/2011 Odl. US, 57/2012, 101/2013-ZDAVNEPR) in 16. člena 
Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007), je Občinski 
svet Občine Selnica ob Dravi na 16. redni seji dne, 22. decembra 
2016, sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena

1. člen
S tem sklepom se na nepremičninah

Zap. št. Parc. št. k. o. ID znak Izmera (m2)

1. 812/0 Gradišče 625-812/0-0 411

2. 799/8 Gradišče 625-799/8-0 2095

3. 429/1 Sp. Selnica 631-429/1-0 3834

4. 430/0 Sp. Selnica 631-430/0-0 588

5. 430/20 Janževa gora 629-430/20-0 1128

6. 478/5 Janževa gora 629-478/5-0 675

7. 472/2 Janževa gora 629-472/2-0 1713

8. 174/2 Zg. Selnica 628-174/2-0 397

9. 177/9 Zg. Selnica 628-177/9-0 323

10. 449/1 Zg. Selnica 628-449/1-0 887

11. 449/5 Zg. Selnica 628-449/5-0 319

12. 447/5 Zg. Selnica 628-447/5-0 760

13. 447/2 Zg. Selnica 628-447/2-0 267

14. 81/11 Zg. Selnica 628-81/11-0 1075

vknjiženo kot javno dobro pridobi status grajenega javne-
ga dobra lokalnega pomena do celote v lasti Občine Selnica ob 
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, matična številka: 
1357930000.

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

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

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

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 478-53/2016 Župan 
Datum: 22. december 2016 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.

458

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, 
št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 
16. redni seji, 22. decembra  2016, sprejel

S K L E P
 o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino 

v k. o. Sp. Selnica, parc. št. 387/3, v izmeri 1282 m2 z ID znakom 
631-387/3-0.

2.
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa preneha veljati 

status javnega dobra in postane lastnina Občine Selnica ob Dravi.

3.
Ta sklep prične veljati takoj po sprejemu.

Številka: 478-54/2016 Župan 
Datum: 22. december 2016 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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459

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08-odl.
US79/09, 14/10-odl.US, 51/10 in 84/10-odl.US, 51/10, 84/10 
odl.US 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99 in spremembe), in 16. člena Statuta Občine 
Starše (MUV št. 6/12 in 18/16) je Občinski svet Občine Starše na 
15. redni seji 21. decembra 2016 sprejel

O D L O K 
o proračunu občine Starše za leto 2017

i. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Starše za leto 2017 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvoj-

nih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračun-
skimi postavkami.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih :
Konto OPIS 2017, V 

EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

6.349.960

 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 3.982.810

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.031.610

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.251.800

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 765.510

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

14.300

706 DRUGI DAVKI  0

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

951.200

Konto OPIS 2017, V 
EUR

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA

725.200

711 TAKSE IN PRISTOJBINE  5.000 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 8.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV

13.000

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 200.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (722) 1.350.000

720 PRIHODKI OD PRODAJE OPREME 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

1.350.000

73 PREJETE DONACIJE (730) 1.000

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV

1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.016.150

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

 267.150

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV

749.000

 PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  

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

6.588.590

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403) 1.368.940

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

392.650

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

57.090

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 849.200

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0

409 REZERVE 70.000

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

1.595.410

410 SUBVENCIJE 253.000

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

713.000

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
GOSPODINJSTVOM

157.100

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 472.310

42 INVESTICIJSKIM ODHODKI (420) 3.523.240

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

3.523.240
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Konto OPIS 2017, V 
EUR

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

101.000

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIK 
IN FIZIČNIM OSEBAM

60.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

41.000

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

-238.630

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH

0

 DELEŽEV (750+751+752)  0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

0

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

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 (440+441+442)  0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0

50 ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 0

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 0

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

- 238.630

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII.) 0

 XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN PRETEKLEGA LETA

300.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske po-
rabe, glavne programe in podprograme, predpisane s program-
sko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je  

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III . POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje skladno z določbami tega zakona, ki ure-
ja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi ter tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –podkon-
ta.

Veljavni načrt razvojnih programov mora biti za tekoče leto 
usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen 
(namenski prihodki proračuna)

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

požarom, ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu 
(Uradni list RS, št.3/2007-UPB, 9/2011, 83/2012)

- nepovratna sredstva iz javnih razpisov
- donacije
- prihodki proračunske rezerve občine
- najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova ob-

veznih gospodarskih javnih služb
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
- prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije

Namenski prejemki, ki ne bodo porabljeni v tekočem letu, se 
bodo prenesli v naslednje leto in sicer za namene, za katere so 
bili opredeljeni.

5. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Starše. 

Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje 
proračuna.

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oz. od župana 
pooblaščena oseba.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 
za obdobje januar – junij 2017 in konec leta z zaključnim ra-
čunom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2017 in njegovi realizaciji.

6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna 
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi pro-
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grami v okviru področja proračunske porabe ali med podprogra-
mi v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o 
prerazporeditvi odpre nov konto oz. poveča obseg sredstev za 
izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtova-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračun-
skih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve 
namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte 
proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka 
v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.

Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno 
lahko uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so 

vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naro-
čilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere na sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne velja-
jo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če 
na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko prei-
de iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti 
za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov.

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

8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega 
načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvr-
stitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremem-
be projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraču-
na uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. 
Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom 
razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti fi-
nancirajo z namenskimi prejemki.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednosti se spremeni za več kot 
70.000, 00 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za-
ključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, nepo-
sredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh 
po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih vi-
rov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta 
znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.

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

9. člen 
(proračunska rezerva)

V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve 
največ do višine 1, 5% prejemkov proračuna.

Proračunska rezerva občine se v letu 2017 ne oblikuje.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave od-

loča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz druge-
ga odstavka 49. člena do višine 20.000, 00 EUR župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

10. člen 
(Splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska 
rezervacija v višini 70.000, 00 EUR kot nerazporejeni del pro-
računskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere niso v 
proračunu zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso 
bila zagotovljena sredstva v zadostni višini. O uporabi teh sred-
stev odloča župan.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in odpis 

dolgov)
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim pre-

moženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 
30.000, 00 EUR, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 
30.000, 00 EUR.

Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premože-
njem.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2017 odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga 
dolžnikom do občine največ do skupne višine 3.000, 00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dol-
žnika neposrednega uporabnika na presega stroška dveh eurov, v 
poslovnih knjiga razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega 
člena ne všteva.

V.OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-
kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
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ciranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži in daje 
poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.

Za uravnoteženje proračuna s strani prejemkov in izdatkov za 
leto 2017 se zadolževanje ne planira.

13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina 

neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 

katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v 
letu 2017 zadolžijo in dajejo poroštva le s soglasjem ustanovite-
lja. O dajanju soglasij odloča občinski svet.

14.člen 
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega 

pritekanja prihodkov)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun 

ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje odhodkov naja-
me posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen 
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Starše v letu 2018, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen 
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu občine Starše, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.

Številka: 41000-5/2016-29 Župan Občine Starše
Datum: 21. december 2016 Bojan Kirbiš, s.r.

460

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 
100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 – odločba US in 51/10) ter 
16. člena Statuta Občine Starše ( MUV, št. 6/12 in 18/16) ter na 
podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 
– Odl. US in 126/07, 57/09-Skl.US, 108/09, 61/2010-ZRud 1, 
62/2010-popr.) je Občinski svet Občine Starše na 15. seji 21. de-
cembra  2016 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena

I.
Pri nepremični s parc. št. 1356/8, k.o. 709-Loka pri Rošnji, 

last Občine Starše, se vzpostavi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena.

II.
Navedena nepremičnina pridobi status javnega dobra z ugo-

tovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska upra-
va. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu ze-
mljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s 
parc. št. 1356/8, k.o. 709-Loka pri Rošnji, vpiše status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 35290-17/2016-2 Župan Občine Starše
Datum: 21. december 2016 Bojan Kirbiš, s.r.

461

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča (MUV, št. 13/03, 15/05 in 4/07) in 16. člena Sta-
tuta Občine Starše (MUV, št. 6/2012 in 18/16) je Občinski svet 
Občine Starše na svoji 15. redni seji 21. decembra  2016 sprejel

S K L E P

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju občine Starše znaša 0, 000521 €.
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II.
Nova vrednost točke se začne uporabljati od 1. januarja 2017.

Številka: 42200-27/2016 Župan Občine Starše
Datum: 21. december 2016 Bojan Kirbiš, s.r.

462

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., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 ZIPRS1617) 
in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na 16. redni seji, dne, 22. decembra 2016 sprejel

O D L O K 
o proračunu občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 

2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter ob-
seg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

naslednjih zneskih:
Konto  Skupina/podskupina kontov v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

2.066.941

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.774.061

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

1.500.136

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.380.342

Konto  Skupina/podskupina kontov v EUR

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 79.894

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

39.900

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

273.925

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 

73.780

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500

712  DENARNE KAZNI 3.800

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV

66.400

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 127.445

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

124.671

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

102.671

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0

722  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA

22.000

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 

 0

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 168.209

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

122.225

741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU

45.984

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

2.202.308

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

711.255

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

168.787

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

26.380

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 481.588

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 9.500

409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 25.000

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

661.091

410  SUBVENCIJE 1.500
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Konto  Skupina/podskupina kontov v EUR

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

425.900

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

46.242

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 

187.449

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 796.362

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

796.362

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 33.600

430  INVESTICIJSKI TRANSFER  0

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

20.600

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

13.000

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) 

-135.367

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

44 V. 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

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 81.244

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 81.244

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 79.673

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 79.673 

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

-133.796

Konto  Skupina/podskupina kontov v EUR

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – 
VIII)

1.571

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.-IX) 135.367

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA - 
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA 
LETA

133.796

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 konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za 

tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji pri-
hodki:
- prihodki od požarne takse
- prihodki od občanov za sofinanciranje investicij
- prihodki koncesijskih dajatev
- prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi obremenje-

vanja okolja, ki se namenijo za gradnjo infrastrukturnih 
objektov za preprečevanje onesnaževanja okolja

- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraču-
na med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinske-
mu svetu na prvi seji po šestmesečnem izvrševanju proračuna 
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(polletno poročilo) in konec leta z zaključnim računom o veljav-
nem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega v letu 2018 70% navedenih pravic porabe in v ostalih 
prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega 
načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvr-
stitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremem-
be projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraču-
na uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. 
Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom 
razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti fi-
nancirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odlo-
ča predstojnik neposrednega uporabnika. Občinski svet odloča 
o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti 
projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za-
ključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče leto, ne-
posredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh 
po uveljavitvi proračuna.

8. člen 
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 
ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 10.000 
EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet pri obravnavi polletnega 
poročila o izvrševanju proračuna in obravnavi zaključnega raču-
na občine.

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v 
višini 15.000 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splo-
šna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. 
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razpore-
dijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen 
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dol-
žnika neposrednega uporabnika ne presega stroškov dveh evrov, 
v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka 
tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE

11. člen 
(obseg zadolževanja občine)

Za izvedbo projekta Ureditev gasterajskih cest – II. faza, 
sofinanciran iz sredstev za sofinanciranje investicij, na podlagi 
23. člena ZFO-1 in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, se lahko občina v letu 
2017 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, zadol-
ži do višine 81.244 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sv. Jurij v Slov go-
ricah v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se upora-
blja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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13. člen 
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.

 Župan občine
Številka: 410-26/2016 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 22. december 2016 Peter Škrlec, s.r.

463

Na podlagi 18. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in 16. čl. Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 
16. redni seji, dne 22. decembra 2016 sprejel

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

stavbnega zemljišča v občini Sv. Jurij V Slov. goricah za leto 
2017

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 znaša:
- za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča: 0,002434 

EUR.

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2017 da-
lje.

 Župan občine
Številka: 422-5/2016-1 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 22. december 2016 Peter Škrlec, s.r.

464

Na podlagi 29. čl. Zakon 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), 58. čl. Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni 
list RS, št. 96/15, 46/16), prve in tretje alineje 41. čl. ter določb 
VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 
18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92-odl. 
US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US, v nadalj-
njem besedilu ZSZ), 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c 
člena, 218.č člena in 218. d člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13-ZDav-
Nepr, 110/13 in 19/15) in 16. čl. Statuta (Medobčinski uradni ve-
stnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
na 16. redni seji, dne 22. decembra 2016 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).

2. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavb-

nega zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na 

katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbeni-
mi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infra-
strukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokonč-
nega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih 
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infra-
strukture. Kot zazidano stavbno zemljišče se štejejo čiste tlorisne 
površine stanovanj (sobe, hodniki v stanovanju, predsobe, kuhi-
nja, kopalnica, shramba in drugi zaprti prostori stanovanja – mi-
šljeni so samo bivalni prostori v katerih stanujejo ljudje oziroma 
služijo neposredno za bivanje) in garaže za osebne avtomobile.

Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se 
do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del 
površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), 
pomnožena s faktorjem 1, 5, preostali del takšne zemljiške parce-
le pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega pro-
stora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim 
prostorom. Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi 
nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski 
vrtovi, peskokopi, glinokopi, površine za obratovanje bencinskih 
servisov, odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za 
opravljanje poslovne dejavnosti.
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Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za 
katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih 
dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso na-
menjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih 
dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za po-
trebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, 
znanosti, športa in javne uprave.

3. člen
Nadomestilo je dolžan plačevati neposredni uporabnik ze-

mljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik oz. najemnik sta-
novanja ali poslovnega prostora).

II. OBMOČJA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA

4. člen
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine Sv. Ju-

rij v Slov. goricah.
Nadomestilo se ne plačuje, če zazidano stavbno zemljišče ni 

opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem.

III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA ZA 
ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja me-

rila:
1. lega stavbnega zemljišča;
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru-

gimi objekti in napravami in možnosti priključitve na te objekte 
in naprave;

3. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemlji-
šča;

4. izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospo-
darskih dejavnostih.

6. člen
Glede na lego se stavbna zemljišča razdelijo na 2 območji:

- prvo območje obsega: strnjeni del naselja Jurovski Dol, kot 
izhaja iz grafičnega prikaza (Priloga I),

- drugo območje obsega: ves ostali prostor Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah, ki ni zajet v prvem območju.

Grafična priloga je občanom na vpogled v prostorih Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah.

7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugi-

mi objekti in napravami individualne in skupne rabe in možnosti 
priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi 
točkami:

1. a) cesta v asfaltni oziroma
protiprašni izvedbi 20 točk

b) cesta v makadamski izvedbi 10 točk
2. kanalizacija 20 točk
3. javni vodovod 10 točk
4. elektrika 10 točk
5. telekomunikacijsko omrežje 15 točk
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na jav-

no kanalizacijo, vodovod in elektriko, če obstaja tudi dejanska 
možnost priključevanja na te komunalne objekte in naprave.

Točka 1 se ocenjuje samo po enem kriteriju, kriterija a) in b) 
se ne seštevata.

Pri telekomunikacijskem omrežju se upošteva dejanska pri-
ključenost objekta na omrežje.

8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so stavbna 

zemljišča po tem odloku razvrščena:
A – na stavbna zemljišča za stanovanjske namene;
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih 

dejavnosti, obrtnih dejavnostih in obrti podobnih dejavnosti, vsa 
vrsta trgovine;

C – na stavbna zemljišča, ki služijo kmetijskim dejavnostim 
in pomožni objekti za kmetijske dejavnosti (hlevi, silosi, lope, 
garaže za kmetijsko mehanizacijo itd.);

D – na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, po-
štnih in telekomunikacijskih storitev, upravne dejavnosti, odve-
tništvo, notarstvo, zavarovalništvo, menjalnice, leasing prodaja 
...

E – na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih dejav-
nosti;

F – na stavbna zemljišča za počitniške objekte.

9. člen
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe zazidanega stavb-

nega zemljišča se ovrednoti s točkami po naslednji tabeli:
Lega zemljišča Namen uporabe
z območja A B C D E F
1. območje 75 400 20 750 300 800
2. območje 50 300 10 500 200 800

10. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemlji-

šča upošteva izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička 
v gospodarskih dejavnostih. Dodatne točke za vrednotenje nado-
mestila za izjemne ugodnosti se obračunavajo za naslednje vrste 
dejavnosti:

Šifra iz SKD Dodatno število točk/m2

Posredništvo in trgovina (G45 in G46) 750

Poštne in telekomunikacijske 
storitve

(J61, 53.100, 
82.190, 53.200, 
60.100, 60.200, 
61.300, 61.900)

1800 

Finančno posredništvo (K64, K65, K66) 2000

Poslovanje z nepremičninami, 
druge poslovne dejavnosti, 
najem in poslovne storitve

(L68, M69-M75, 
N77-N82,  
S94-S 96)

1800
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Gostinstvo, kmečki turizmi, 
vinotoči in trgovine (G47, S95, I55, I56) 500

IV. MERILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA 
ZEMLJIŠČA

11. člen
Parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice na 

prostem, peskokopi, glinokopi, površine potrebne za obratovanje 
bencinskih servisov in odlagališča odpadkov, ki niso del gospo-
darske javne infrastrukture, se točkujejo po naslednji tabeli:

Vodna zajetja, glinokopi, 
odlagališča odpadkov, ki 

niso del javne gospodarske 
infrastrukture

Bencinski 
servis

Parkirišča, nepo-
krita skladišča, 

vrtovi, delavnice 
na prostem

100 t/m2 4000 t/m2 200 t/m2

Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja 
celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa, kjer se 
opravlja točenje goriva.

Površine odlagališča predstavljajo celotno funkcionalno ze-
mljišče odlagališča.

12. člen
Druga zazidana stavbna zemljišča iz 11. člena se točkujejo 

po kriterijih iz tega člena brez upoštevanja točk za komunalno 
opremo iz 7. člena tega odloka.

V. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri za 

nezazidana stavbna zemljišča, ki imajo zagotovljen dostop do 
javnega cestnega omrežja in je zanje možno izvesti priključke 
na javno vodovodno, javno elektroenergetsko in javno kanali-
zacijsko omrežje oziroma je dovoljena gradnja greznic ali malih 
čistilnih naprav.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se za zemljišča, 
navedena v prvem odstavku tega člena, odmeri po naslednjih kri-
terijih:
Lega zemljišča Stanovanjski Počitniški Poslovni

Območje  namen  namen  namen

1. območje 40 200 150

2. območje 20 200 100

Pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča se točkuje 
celotna površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa 
se komunalna opremljenost zemljišča po 7. členu tega odloka.

Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega 
stavbnega zemljišča.

VI. OPROSTITEV PLAČILA

14. člen
Nadomestilo se ne plačuje:

− za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,
− za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in 

konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
− za objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij, ki jih 

uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, 
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

− za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo ver-
sko dejavnost in bivanje,

− za sakralne objekte in za objekte, ki imajo status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena,

− poslovne prostore občinskih organov,
− objekte ali prostore, ki jih uporabljajo javni zavodi, katerih 

ustanoviteljica je občina,
− za prostore, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije in 

društva, ki delujejo v javnem interesu,
− za prostore, ki jih uporabljajo kulturna, športna in druga 

društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo 

stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stano-
vanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno pla-
čali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona 
o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila zač-
ne teči od dneva vselitve v stanovanje oz. v stanovanjsko hišo. 
Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.

Če občani prejemajo varstveni dodatek ali denarno pomoč 
kot edini vir preživljanja so oproščeni plačila nadomestila. Pri 
oprostitvi se upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa zakonoda-
ja na področju socialnega varstva.

15. člen
Pisno zahtevo za oprostitev plačila ter dokazila (pogodba o 

nakupu, odločba o odmeri stroškov komunalne opreme, potrdilo 
socialne službe, ...) za oprostitev plačila nadomestila mora zave-
zanec vložiti najkasneje do 31.01. za tekoče leto na Občino Sv. 
Jurij v Slov. goricah.

O oprostitvi plačila nadomestila odloči Občinska uprava Ob-
čine Sv. Jurij v Slov. goricah.

V kolikor je bila odločba s strani finančne uprave že izdana 
je možna pritožba skladno s pravnim poukom v izdani odločbi.

VII. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

16. člen
Višina nadomestila po merilih iz 7., 9., 10., 11., 12. in 13. čle-

na tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži 
s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta ozi-
roma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemlji-
šča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

17. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Republika 

Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: pristojni urad).

Pristojni urad začne postopek za odmero nadomestila na 
podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavbnem 
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zemljišču, ki jih posreduje pristojnemu uradu Občinska uprava 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, 
izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila 
obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o 
davčnem postopku.

Obveznost se odmeri letno s tem, da pravne osebe plačujejo 
nadomestilo mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec. Fizič-
ne osebe plačujejo nadomestilo v dveh obrokih.

18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah sprejme do konca leta za naslednje leto 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Sov. goricah s sklepom.

Vrednost točke se usklajuje z rastjo cen življenjskih potreb-
ščin.

Če občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne sprejme 
sklepa o vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. 
januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom cen življenjskih 
potrebščin, za preteklo leto.

19. člen
Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva ob-

činska na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega 
zemljišča, od upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenja 
za posege v prostor ter iz uradnih evidenc. Če občinska uprava 
ugotovi, da je podan razlog za izračun nadomestila, za katerega 
pa ni dobila prijave, prične postopek po uradni dolžnosti.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko zavezance na krajevno 
običajen način pozove, da ji posredujejo vse potrebne resnične 
podatke za izračun nadomestila. Zavezanci so dolžni v 15 dneh 
po sprejemu obvestila oziroma poziva sporočiti potrebne podatke 
za odmero nadomestila.

Če zavezanec po pozivu za posredovanje podatkov iz prej-
šnjega odstavka tega člena teh podatkov ne posreduje v pred-
pisanem roku ali če občinska uprava ugotovi, da podatki niso 
verodostojni, se za izračun nadomestila uporabljajo podatki iz 
uradnih evidenc Geodetske uprave RS in prostorskih aktov, ki 
veljajo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, pri čemer 
se čista tlorisna površina opredeli kot neto tlorisna površina iz 
Registra nepremičnin zmanjšana za odprte površine.

Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem 
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in 
sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oz. po nastali spremembi.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku 
ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v me-
secu, v katerem je sprememba nastala.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je 

zavezanec za plačilo nadomestila, če na vloži prijave za odmero 
nadomestila po 4. odst. 19. člena tega odloka ali če v prijavi na-
vede neresnične podatke.

































































 















































































































































































 























 














































































 






































 

























































































 


































































































































































































 








































































STRAN 998 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 29 – 31. 12. 2016

Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega 
člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 75 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje posameznik.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši občinska uprava.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o na-

domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Ura-
dni list RS, št. 65/99 in 5/04) v delu, ki se nanaša na območje 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

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

skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 
2017.

 Župan občine
Številka: 422-4/2016 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 22. december 2016 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 
56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 
49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 
46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 
38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015-ZIPRS1415-D, 55/2015-ZFi-
sP, 96/2015, v nadaljevanju ZJF)) in Statuta Občine Šentilj 
(MUV št. 26/09 in 23/10) je Župan Občine Šentilj, dne 28. de-
cembra 2015 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju občine Šentilj v obdobju od 

1.1.2017 do 31.3.2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Šentilj (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1.1.2017 do 31.3.2017 
(v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Šentilj za 
leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šentilj za leto 
2016 (MUV št. 6/2016; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

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

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:
Začasno financiranje občine Šentilj za 
obdobje od 1.1.2017 do 31.3.2017

 (v EUR)

A.) Bilanca prihodkov in odhodkov

I. skupaj prihodki 1.464.633,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.424.187,00

70 davčni prihodki 1.210.187,00

700 davki na dohodek in dobiček 1.159.187,00

703-davki na premoženje 50.000,00

704-domači davki na blago in storitve 1.000,00

706 - drugi davki -

71-nedavčni prihodki 214.000,00

710 udeležba na dobičku in dohodki 
premoženja

209.000,00

711-takse in pristojbine -

712-denarne kazni -

713-prihodki od prodaje blaga in storitev -

714-drugi nedavčni prihodki 5.000,00

72-kapitalski prihodki -

720-prihodki od prodaje osnovnih sredstev -

722 prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

-

73-prejete donacije -

731-prejete donacije iz tujine -

74-transferni prihodki 40.446,00

740-transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij

40.446,00

741-prejeta sredstva iz drž. pr. Iz sredstev 
proračuna EU

-

II. skupaj odhodki 1.129.887,58

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999093000|RS-79|12394|3758|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000122900|RS-124|13693|5204|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001101000|RS-79|8056|4108|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002040500|RS-30|2639|1253|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002121800|RS-110|13138|5389|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002062800|RS-56|5850|2759|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|13901|5348|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007021600|RS-14|1538|600|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900|RS-109|14353|4692|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062900|RS-49|6722|2428|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010051400|RS-38|5251|1847|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900|RS-107|16552|5582|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100|RS-110|14999|4999|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013052900|RS-46|5279|1756|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900|RS-101|11136|3677|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900|RS-101|11111|3675|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014053000|RS-38|4116|1522|O|
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Začasno financiranje občine Šentilj za 
obdobje od 1.1.2017 do 31.3.2017

 (v EUR)

40-tekoči odhodki 528.546,00

400 plače in drugi izdatki zaposlenih 150.720,28

401 prispevki delodajalcev 16.702,86

402 izdatki za blago in storitve 339.822,86

403 plačila domačih obresti 21.300,00

409 rezerve

41 tekoči transferi 464.317,82

410 subvencije -

411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 295.000,00

412 transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

1.000,00

413 drugi domači transferi 168.317,82

42 investicijski odhodki 130.023,76

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 130.023,76

43 investicijski transferi 7.000,00

431 investicijski transferi podjetjem in 
posameznikom, ki niso proračunski uporabniki

-

432 investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

7.000,00

III. proračunski primanjkljaj oz. presežek 
(I. - II.)

334.745,42

B.) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. prejeta vračila danih posojil -

V. dana posojila -

VI. prejeta minus dana posojila (IV. -V.) -

C.) Račun financiranja

VII. zadolževanje proračuna -

VIII. odplačila dolga 94.147,01

55 odplačila dolga 94.147,01

550 odplačila domačega dolga 94.147,01

IX. Spremembe stanja sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)

240.598,41

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -94.147,01

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

-334.745,42

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

4. člen 
(posebni del proračuna)

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen 
(uporaba predpisov)

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

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen 
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do 
višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem pro-
računskem letu.

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen 
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2017 da-
lje.

Številka: 410-12/2016-302 Župan občine Šentilj
Datum: 21. december 2016 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP) 
in 15. člena statuta Občine Vuzenica - UPB (MUV št. 31/2010 in 
12/14) je Občinski svet Občine Vuzenica na predlog župana na 
19. seji, dne 22. decembra 2016 sprejel

O D L O K 
o proračunu občine Vuzenica za leto 2017 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vuzenica za leto 2017 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2017 v EUR

A .BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.907.909

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.319.416

70 DAVČNI PRIHODKI 1.888.962

700 Davki na dohodek in dobiček  1.607.482 

703 Davki na premoženje 212.610

704 Domači davki na blago in storitve  68.810 

706 Drugi davki 60

71 NEDAVČNI PRIHODKI 430.454

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 370.349

711 Takse in pristojbine 1.700

712 Globe in denarne kazni 700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.825

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2017 v EUR

714 Drugi nedavčni prihodki 49.880

72 KAPITALSKI PRIHODKI 48.870

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 25.000

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 23.870

73 PREJETE DONACIJE 100

730 Prejete donacije iz domačih virov 100

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.539.523

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 393.523

741 Prejeta sred. iz drža. proračuna iz sred. 
proračuna EU 1.146.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.225.211

40 TEKOČI ODHODKI 796.841

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 171.850

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.426

402 Izdatki za blago in storitve 542.590

403 Plačila domačih obresti 15.000

409 Rezerve 41.975

41 TEKOČI TRANSFERI 1.262.690

410 Subvencije 23.162

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 344.860

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 128.638

413 Drugi tekoči domači transferi 766.030

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.096.904

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.096.904

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 68.776

431 Investicijski transfer ne proračunskim 
porabnikom 60.150

432 Investicijski transferi proračunskim 
porabnikom 8.626

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -317.302

II./1. Primarni presežek ( primanjkljaj ) (I.-7102) 
– (II.-403-404) -309.161

III/2. Tekoči presežek ( primanjkljaj ) (70+71) - 
(40+41) 259.885
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Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2017 v EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

29.040

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 29.040

750 Prejeta vračila danih posojil 29.040

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 2.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 2.000

440 Dana posojila 2.000

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

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

27.040

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 286.750

50 ZADOLŽEVANJE 286.750

500 Domače zadolževanje 286.750

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 126.488

55 ODPLAČILA DOLGA 126.488

550 Odplačila domačega dolga 126.488

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -130.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 160.262

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 317.302

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31.12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad 
za drugo 

130.000

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 podkontov, ki so določeni s predpisa-
nim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- pod-
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vuzenica in na 
oglasni deski Občine Vuzenica.

Načrte razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- podkon-
ta (proračunske vrstice).

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za 
tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka

43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 

požarom
(Ur.list RS, št. 3-2007 – ZVPoz – UPB1)
2. prihodki od namensko zbranih republiških taks od pora-

bljene vode
3. prihodki od kupnin prodanih stanovanj in najemnin za sta-

novanja
4. prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij
5. prihodki od namensko zbranih republiških taks od zbranih 

odpadkov
6. prihodki od namenskih koncesijskih dajatev
7. prihodki od namenskih donacij in sponzornin.
Pravice porabe na namenskih proračunskih postavkah, ki niso 

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

5. člen 
(prerazporejanje pravic)

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

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega 
uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med 
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe posa-
mičnega proračunskega porabnika v posebnem delu proračuna 
(po programski porabi- tabela II. Posebni del).

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna pravi-
loma v mesecu septembru 2017 in

v marcu prihodnjega leta z zaključnim računom poroča ob-
činskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi 
realizaciji.

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so 

vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naro-
čilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 



STRAN 1002 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 29 – 31. 12. 2016

odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 95 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:

1. v letu 2017- 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih - 45 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-

ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za 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, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko prei-
de iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za 
pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalne storitve 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se finan-
cirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov in sredstev drugih donatorjev

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

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega 
načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvr-
stitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremem-
be projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraču-
na uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. 
Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom 
razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti fi-
nancirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
predstojnik neposrednega uporabnika (župan), ki lahko spremi-
nja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.

Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 
% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za-
ključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, nepo-
sredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh 
po uveljavitvi proračuna.

8. člen 
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje najmanj v višini 

1, 5 % realiziranih prihodkov primerne porabe oziroma najmanj 
do višine EUR 25.000.

2. proračunski sklad za obnovo občinskih stanovanj.
V letu 2017 se oblikuje v višini do EUR 7.092.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF do višine EUR 2.000 župan in o tem 
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE

9. člen 
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 250 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dol-
žnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v 
poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega 
člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

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

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do skupne 
višine 2.400.000 EUR, oz. do 8 % obsega prihodkov iz leta 2016 
(za letno odplačilo glavnice in obresti iz leta 2017), v skladu z 
metodologijo po pravilniku.

V računu financiranja se za proračun leta 2017 lahko zadol-
ži do višine 1.300.000 EUR in sicer za investicijska vlaganja, z 
upoštevanjem salda zadolžitve iz leta 2016.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Vuzenica, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 
500.000 EUR.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka 
s pogojem danega soglasja sveta občine Vuzenice k namenu in 
ročnosti zadolžitve.

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

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

upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 
500.000 EUR, upoštevaje skupno zadolžitev in poroštva prora-
čuna Občine Vuzenica in predhodno pridobitev soglasja sveta 
občine.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v ka-
terih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 
upravljanje lahko v letu 2017 izdajo poroštva do skupne višine 
100.000 EUR, upoštevaje skupno zadolžitev in poroštva prora-
čuna Občine Vuzenica in predhodno pridobitev soglasja sveta 
občine.
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12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

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

dolži do višine 1.000.000 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13 .člen 
(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Vuzenica v letu 
2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen 
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2017 da-
lje.

Številka: 032-0013/2016-07 Župan Občine Vuzenica
Datum: 22. december 2016 Franc Golob, s.r.

467

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP) 
in 15. člena statuta Občine Vuzenica - UPB (MUV št. 31/2010 in 
12/14) je Občinski svet Občine Vuzenica na predlog župana na 
19. seji, dne 22. decembra 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu občine Vuzenica za leto 

2016

1.člen
V odloku o proračunu Občine Vuzenica za leto 2016 (MUV 

št. 26/2015) se v 2. členu spremeni bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

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

naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov Plan I. za 
l. 2016, v 

EUR

Rebalans 
prorač. I. za l. 
2016, v EUR

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

3.348.430 3.095.315

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.309.747 2.254.789

70 DAVČNI PRIHODKI 1.803.934 1.817.332

700 Davki na dohodek in dobiček 1.505.397 1.505.397

703 Davki na premoženje 222.757 236.280

704 Domači davki na blago in storitve 75.720 70.815

706 Drugi davki 60 4.840

71 NEDAVČNI PRIHODKI 505.813 437.457

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja

380.953 353.355

711 Takse in pristojbine 1.700 1.700

712 Denarne kazni 900 1.900

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

5.805 7.916

714 Drugi nedavčni prihodki 116.455 72.586

72 KAPITALSKI PRIHODKI 135.000 28.428

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

0 15.428

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

135.000 13.000

73 PREJETE DONACIJE 100 100

730 Prejete donacije iz domačih virov 100 100

74 TRANSFERNI PRIHODKI 903.583 811.998

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

234.333 304.608

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

669.250 507.390

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

2.823.090 2.621.684

40 TEKOČI ODHODKI 796.321 779.023

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 167.574 164.707

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

25.414 24.964

402 Izdatki za blago in storitve 543.520 539.710

403 Plačila domačih obresti 19.000 16.020

409 Rezerve 40.813 33.622

41 TEKOČI TRANSFERI 1.245.375 1.260.501

410 Subvencije 11.562 19.682
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Skupina/Podskupina kontov Plan I. za 
l. 2016, v 

EUR

Rebalans 
prorač. I. za l. 
2016, v EUR

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

354.150 349.670

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

129.310 127.301

413 Drugi tekoči domači transferi 750.353 763.848

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 707.437 524.654

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

707.437 524.654

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 73.957 57.506

431 Investicijski transferi ne 
proračunskim. porabnikom

65.368 46.930

432 Investicijski trans. prorač. 
porabnikom

8.589 10.576

III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

525.340 473.631

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

537.570 482.791

III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)

268.051 215.265

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

29.030 29.040

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

29.030 29.040

750 Prejeta vračila danih posojil 29.030 29.040

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

2.000 2.000

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV

2.000 2.000

440 Dana posojila 2.000 2.000

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

27.030 27.040

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0

50 ZADOLŽEVANJE 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550+551)

552.470 552.471

Skupina/Podskupina kontov Plan I. za 
l. 2016, v 

EUR

Rebalans 
prorač. I. za l. 
2016, v EUR

55 ODPLAČILA DOLGA 552.470 552.471

550 Odplačila domačega dolga 552.470 552.471

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

-100 -51.800

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

-552.470 -552.471

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

-525.340  -473.631

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRET. LETA

100 51.800

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 podkontov, ki so določeni s predpisa-
nim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – pod-
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vuzenica in na 
oglasni deski Občine Vuzenica.

Načrte razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen
Ta odlok se objavi v MUV in začne veljati naslednji dan po 

objavi.

Številka: 032-0013/2016-6 Župan Občine Vuzenica
Datum: 22. december 2016 Franc Golob, s.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda na območju Občine Vuzenica (MUV ) ter 17. 
člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. _) je Občinski svet Ob-
čine Vuzenica na 19. redni seji dne 22. decembra 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na 

območju Občine Vuzenica

Namen

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in 

merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup 
in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske 
objekte na območju Občine Vuzenica (v nadaljevanju: občina).

Upravičenci

2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij. 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku 
so lastniki (fizične ali pravne osebe) stanovanjskih objektov, s 
stalnim prebivališčem v občini. V primeru izgradnje skupne male 
čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec inve-
sticije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna napra-
va zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno 
pogodbo. Pogodbeno razmerje sklenejo tudi pri gradnji skupnih 
kanalizacijskih priključkov.

Do sredstev niso upravičene fizične ali pravne osebe, ki so 
lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglo-
meracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno 
z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v občini.

Upravičenci so podrobneje opisani v Pogojih in omejitvah 8. 
člena tega Pravilnika.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en 
objekt le enkrat.

Javni razpis

3. člen
Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in 

kanalizacijskih priključkov v občini se zagotavljajo iz občinske-
ga proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski 
svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev 
se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev 
proračunskih sredstev. Za

dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslo-
vi na Občino Vuzenica. Razpis je odprt do porabe predvidenih 
sredstev v tekočem proračunskem letu.

4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v občin-

skem glasilu. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa
3. predmet javnega razpisa
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi 

dodatnimi merili
5. okvirna višina sredstev
6. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva pora-

bljena
7. rok in naslov vložitve vlog
8. rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o 

izidu
9. kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

informacije in razpisno dokumentacijo.

Postopek

5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z raz-

pisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sred-

stev, ki so jim bila odobrena,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vlo-

ge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in 
pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obrav-
nave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. 
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev 
sprejetega proračuna. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi 
proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pri-
tožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.

O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 
dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih 
sredstev.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški

6. člen
Višina pomoči:

– do 50 % upravičenih stroškov za vgradnje male komunalne 
čistilne naprave oziroma največ 1.500 EUR/stanovanjski 
objekt pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo 
ali novogradnji. Sofinancira se postavitev ene male komu-
nalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi 
postavitev ene komunalne
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čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

Upravičeni stroški

7. člen
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne napra-

ve velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komu-
nalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo 
parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma ve-
ljavnosti tega pravilnika. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofi-
nanciranje najkasneje v treh (3) letih od nakupa in vgradnje.

DDV ni upravičen strošek.

Pogoji in omejitve

8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:

– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži 
izven območja aglomeracij in da ima lastnik prijavljeno 
stalno prebivališče v občini;

– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanj-
ski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967 ali, da ima objekt na pod-
lagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje;

– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvide-
nih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v obči-
ni;

– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat ozi-
roma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede dose-
ganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih 
predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode (Uradni list RS, št. 98/15);

– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi 
na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na 
podlagi soglasja javne službe občine razvidno, da objekt na 
kanalizacijo ne bo priklopljen;

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistil-
ni napravi mora biti skladno z ostalimi določili Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni 
čistilni napravi;

– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora 
omogočati dostop in neovirano praznjenje;

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem se 
načrtuje postavitev malih komunalnih čistilnih naprav;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratova-
nja;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno či-
stilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi 
priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
male čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne naprave, 
ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in

investitorjem;

– v primeru biološke oziroma rastlinske čistilne naprave je 
potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo 
o pozitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan 
dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male

komunalne čistilne naprave);
– ob zagonu male komunalne čistilne naprave mora biti uki-

njena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komu-
nalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o.;

– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine 
Vuzenica;

– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le en-
krat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za 
isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahte-
vam:
– čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od stan-

dardov:
SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, 

SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skla-
du s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v 
površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma 
certifikatom.
– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o 

skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je 
izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skla-
dnosti in označevanja gradbenih proizvodov,

– za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, 
iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male ko-
munalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15).

Vloga

9. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se doka-

zuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami po 

priloženih navodilih.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo 

v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub do-
polnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Nakazilo odobrenih sredstev

10. člen
Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na obči-

no pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami 
najkasneje do 10. 11. v tekočem letu. Pred vložitvijo zahtevka 
mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila 
o pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki se dostavi v roku 6 mese-
cev po vgradnji male komunalne čistilne naprave.

Po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi na-
vodili se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih 
sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Naka-
zilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe.
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Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za 
katerega so dodeljena.

11. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih 

sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja komisija, ki je ime-
novana za postopek o dodelitvi proračunskih sredstev.

12. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stran-

ke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti po-
godbenih strank.

13. člen
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:

– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sred-
stev s strani občine;

– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo 
koriščenja namenskih sredstev;

– se strinja da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih 
sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.

14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva 

skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od 
dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v prime-
rih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 

porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev 

navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

Končna določba

15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 032-00013/2016-5 Župan Občine Vuzenica
Datum: 22. december 2016 Franc Golob, s.r.
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ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

115 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta občine Hoče-Slivnica 6 172

151 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
občine Hoče- Slivnica 9 237

152 Pravilnik o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih 
čistilnih naprav na območju občine Hoče-
Slivnica 9 238

164 Odlok o zaključnem računu proračuna 
občine Hoče-Slivnica za leto 2015 10 274

165 Sklep o začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za stanovanjsko gradnjo v 
Zaforštu – Štekar v občini Hoče-Slivnica 10 275

166 Sklep o začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za stanovanjsko gradnjo v k.o. 
Rogoza (parc. št. 410/2, 410/3 in 412/4, vse 
k.o. Rogoza) v občini Hoče-Slivnica 10 278

167 Sklep o začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za gradnjo v k.o. Spodnje Hoče 
(parc. št. 1088/1, 1094/1, 1094/2 vse k.o. 
Spodnje Hoče) v občini Hoče- Slivnica 10 280

168 Tehnični popravek št. 4 Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu občine 
Hoče - Slivnica (MUV, št. 28/14) 10 282

169 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o grbu in zastavi občine Hoče–Slivnica 10 283

HOČE-SLIVNICA
1 Tehnični popravek Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu občine Hoče-Slivnica 1 1

15 Odlok o proračunu občine Hoče-Slivnica 
za leto 2016 2 30

16 Odlok o proračunu občine Hoče-Slivnica 
za leto 2017 2 33

17 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o komunalnem prispevku v 
občini Hoče-Slivnica 2 36

18 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del naselja Rogoza 
(južno od območja Maj) v občini Hoče-
Slivnica 2 36

19 Odlok o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
občini Hoče-Slivnica 2 37

20 Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje občine Hoče-Slivnica 2 38

21 Odlok o priznanjih in nagradah občine 
Hoče- Slivnica 2 39

22 Cenik za obračun storitve javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju občine 
Hoče -Slivnica 2 42

71 Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja »Potnikov mlin« (k.o. Hočko 
Pohorje) v občini Hoče-Slivnica 6 118

Občina Stran

HOČE-SLIVNICA 1008
KUNGOTA 1009
LENART 1010
MARIBOR 1011
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 1014
MUTA 1015
PESNICA 1016
PODVELKA 1016
RAČE-FRAM 1017

Občina Stran

RADLJE OB DRAVI 1018
RIBNICA NA POHORJU 1019
RUŠE 1020
SELNICA OB DRAVI 1020
STARŠE 1020
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 1021
SVETA ANA 1022
ŠENTILJ 1022
VUZENICA 1023
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ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

315 Redakcijski popravek št. 1 Pravilnika 
o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih 
naprav na območju Občine Hoče-Slivnica 
(MUV, št. 9/16) 20 592

329 Rebalans proračuna občine Hoče–
Slivnica za leto 2016 22 713

330 Redakcijski popravek št 1, Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja »Pod planinko« 
(k.o. Hočko Pohorje) v občini Hoče-
Slivnica 22 716

377 Odlok o mladini v občini Hoče-Slivnica 27 862

378 Odlok o spremembah proračuna občine 
Hoče- Slivnica za leto 2017 27 864

379 Sklep o razrešitvi in imenovanju člana 
Odbora za družbene dejavnosti v občini 
Hoče-Slivnica 27 866

380 Sklep o razrešitvi in imenovanju 
podpredsednika Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v občini 
Hoče-Slivnica 27 866

381 Pravilnik o postopku izvedbe javnih 
razpisov na področju družbenih 
dejavnosti v občini Hoče-Slivnica 27 866

382 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o uporabi šolskih telovadnic v 
občini Hoče-Slivnica 27 870

383 Cenik pokopališke dejavnosti v občini 
Hoče- Slivnica 27 871

384 Sklep o začetku priprave skrajšanega 
postopka Sprememb in dopolnitev št. 3 
Občinskega prostorskega načrta občine 
Hoče-Slivnica 27 872

KUNGOTA
2 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi strokovnih podlag in odloka 
o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena za območje občine 
Kungota. 1 2

72 Zaključni račun proračuna občine 
Kungota za leto 2015 6 119

73 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu, v občini 
Kungota, za leto 2016 6 121

74 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v 
občini Kungota 6 121

170 Sklep o ustanovitvi grajenega javnega 
dobra (Čreta) v občini Hoče-Slivnica 10 283

171 Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra (Spodnje Hoče) v občini 
Hoče-Slivnica 10 284

172 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra (Radizel) v občini Hoče-Slivnica 10 284

173 Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra (Hočko Pohorje) v občini 
Hoče-Slivnica 10 285

174 Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra (Spodnje Hoče) v občini 
Hoče-Slivnica 10 285

175 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra (Slivnica) v občini Hoče-Slivnica 10 286

176 Sklep o uveljavljanju predkupne pravice 
v občini Hoče-Slivnica 10 286

223 Rebalans proračuna občine Hoče-Slivnica 
za leto 2016 13 374

224 Sklep o določitvi cen za obračun storitve 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 
Hoče- Slivnica 13 376

225 Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
botanični vrt Univerze v Mariboru 13 376

226 Sklep o določitvi višine subvencije k ceni 
za obračun storitve javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občini Hoče-Slivnica 13 377

227 Pravilnik o štipendiranju v občini Hoče-
Slivnica 13 378

262 Sklep o začetku postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del stanovanjskega območja 
HO 06 v k.o. Spodnje Hoče v občini Hoče-
Slivnica 15 421

273 Rebalans proračuna občine Hoče–
Slivnica za leto 2016 16 457

279 Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega 
načrta občine Hoče-Slivnica 17 533

312 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega in varstvenega zavoda 
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče 20 589

313 Sklep o ustanovitvi statusa grajenega 
javnega dobra v občini Hoče-Slivnica 20 590

314 Sklep o določitvi cen programov v javnih 
vrtcih v občini Hoče – Slivnica 20 590
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ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

126 Letni program športa v občini Lenart za 
leto 2016 7 189

127 Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje športnih programov v 
občini Lenart za leto 2016 7 190

128 Javni razpis za sofinanciranje programov 
in projektov raznih društev v občini 
Lenart za leto 2016 7 191

129 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov, projektov in ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v občini Lenart za 
leto 2016 7 193

136 Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev o prostorskih ureditvenih 
pogojih v občini Lenart 8 201

190 Sklep o poimenovanju mestnega parka v 
Lenartu po dr. Jožetu Pučniku 11 314

204 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju občine 
Lenart 12 333

205 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
v občini Lenart 12 354

206 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Lenart za leto 2016 12 355

207 Odlok o spremembi meje naselja med 
naseljema Zgornji Žerjavci in Lenart 
v Slov. goricah ter sprememba poteka 
Industrijske ulice v naselju Lenart v Slov. 
goricah 12 357

208 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Lenart 12 357

209 Sklep o sprejemu Posebne strokovne 
podlage za stanovanjske zgradbe v 
Radehovi (Biro Lenart štev. 15L/15, 
december 2015) 12 358

210 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v 
k.o. Rogoznica v občini Lenart 12 358

228 Odlok o priznanjih občine Lenart 13 381

263 Javni poziv za podelitev priznanj občine 
Lenart za leto 2016 15 423

280 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Lenart za leto 2016 17 535

306 Popravek Odloka o rebalansu občine 
Lenart (MUV 12/16) 18 583

75 Letni program športa občine Kungota za 
leto 2016 6 122

153 Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
naselja Zg. Kungota - apartmaji Denk v 
občini Kungota 9 240

188 Odlok o načinu opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 
Kungota 11 301

189 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 
Kungota 11 310

331 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Kungota za leto 2016 22 716

369 Ugotovitveni sklep občine Kungota 26 849

428 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih 
programov vrtca na območju občine 
Kungota 29 946

429 Sklep o uskladitvi vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Kungota 29 947

430 Sprememba sklepa o sprejemu Elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Kungota za leto 2015 29 948

431 Sklep o začasnem financiranju občine 
Kungota v obdobju januar – marec 2017 29 948

432 Pravilnik o subvencioniranju mlečnih 
preparatov za otroke v občini Kungota 29 949

LENART
23 Odlok o rebalansu proračuna občine 

Lenart za leto 2016 2 43

122 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih v občini Lenart 7 181

123 Zaključni račun proračuna občine Lenart 
za leto 2015 7 183

124 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve za uporabnika – »pomoč družini 
na domu« v občini Lenart 7 185

125 Pravilnik o sofinanciranju programov in 
projektov raznih društev v občini Lenart 7 186
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50 Sprememba Sklepa o začasnem 
financiranju mestne občine Maribor v 
obdobju januar – marec 2016 4 85

57 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o določitvi pogojev reje rejnih in hišnih 
živali na območju Mestne občine Maribor 5 97

58 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni 
občini Maribor za obdobje 2016 - 2020 5 98

59 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih za sofinanciranje 
programov na področju varstva okolja 
in ohranjanja narave v Mestni občini 
Maribor 5 106

60 Spremembe in dopolnitve pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v 
Mestni občini Maribor 5 107

61 Imenovanja v mestni občini Maribor 5 107

76 Odlok o porabi sredstev proračunske 
rezerve mestne občine Maribor 6 123

77 Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta za del s-34 (križišče 
ob Ulici Veljka Vlahovića) v mestni občini 
Maribor 6 124

78 Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev 
Odloka o podrobnem prostorskem načrtu 
za del prostorsko planske enote Ta 3-c 
Maribor v mestni občini Maribor 6 126

79 Sklep o začasnem financiranju mestne 
občine Maribor v obdobju april – junij 
2016 6 128

121 Spremembe in dopolnitve splošnih 
pogojev poslovanja Javnega 
medobčinskega stanovanjskega sklada 
Maribor 6 177

137 Odlok o proračunu mestne občine 
Maribor za leto 2016 8 202

138 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o lokacijskem načrtu za del 
PPE Rt7-S (v delu med Kočevarjevo, 
Smetanovo in Kosarjevo ulico ter 
Koroško cesto) v mestni občini Maribor 8 207

139 Imenovanja v mestni občini Maribor 8 209

140 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih in merilih pri 
dodeljevanju mestnih socialno varstvenih 
pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne 
občine Maribor, ki ne sodijo med dejavnosti 
javnih služb na področju socialnega varstva 8 210

352 Odlok o turistični taksi v občini Lenart 24 817

353 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v 
k. o. Rogoznica, Sp. Žerjavci in Šetarova 
v občini Lenart 24 819

354 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve za uporabnika – »pomoč družini 
na domu« v občini Lenart 24 819

433 Odlok o proračunu občine Lenart za leto 
2017 29 950

434 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Lenart za leto 2016 29 953

435 Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Lenart za leto 2017 29 955

MARIBOR
3 Odlok o spremembah Odloka o 

ustanovitvi Javnega podjetja Energetika 
Maribor d.o.o 1 3

4 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta za proizvodno cono 
Tezno (muv, št. 16/02, 17/08, 21/13 (popr.), 
24/13 (popr.), 4/14 (popr.) 8/15, 12/15) 1 4

5 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za podeželje v občini Maribor 1 4

6 Sklep o pripravi sprememb in 
dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu 
športnorekreacijskega območja Ljudski 
vrt v Mestni občini Maribor 1 5

7 Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v 
javnih vrtcih in osnovnih šolah v Mestni 
občini Maribor 1 8

24 Imenovanja v mestni občini Maribor 2 44

25 Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega v mestni občini 
Maribor 2 46

26 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra v mestni občini Maribor 2 47

27 Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
merilih in postopkih pri zagotavljanju 
obveznosti za izvajanje dejavnosti 
osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je 
Mestna občina Maribor 2 47

49 Dopolnitev sklepa o začasnem 
financiranju Mestne občine Maribor v 
obdobju januar – marec 2016 3 82
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213 Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč na domu v Mestni občini 
Maribor 12 361

214 Sklep o imenovanju direktorja Javnega 
zavoda za zaščitno in požarno reševanje 
Maribor 12 361

215 Sklep o imenovanju predstavnika lokalne 
skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice 
(MOM) v svet III. gimnazije Maribor 12 362

216 Sklep o razrešitvi in Sklep o imenovanju 
nadomestne predstavnice ustanoviteljice 
(MOM) v svet Javnega zavoda Center za 
judovsko kulturno dediščino Sinagoga 
Maribor 12 362

217 Pravilnik za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo javne kanalizacije v 
Mestni občini Maribor 12 362

242 Javni razpis za sofinanciranje turistične 
dejavnosti društev, ki delujejo na območju 
Mestne občine Maribor v letu 2016 13 393

247 Odlok o porabi sredstev proračunske 
rezerve mestne občine Maribor 14 397

248 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Dom Antona Skale Maribor 14 398

249 Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta za del območja I 10/1 
in del območja C 5 v Mariboru 14 399

250 Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku 
izbora nadarjenih dijakov in študentov – 
štipendistov mestne občine Maribor 14 401

251 Imenovanja v mestni občini Maribor 14 404

264 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Gasilska brigada Maribor 15 425

265 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska 
univerza, v mestni občini Maribor 15 428

266 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtec Borisa Pečeta Maribor v mestni 
občini Maribor 15 429

267 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe linijski prevoz v mestnem 
prometu v mestni občini Maribor 15 429

268 Sklep o imenovanju Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu v mestni 
občini Maribor 15 436

141 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih za sofinanciranje 
programov za krepitev zdravja v Mestni 
občini Maribor 8 212

154 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo 
Taborskega nabrežja v Mariboru (s-13 in 
c-3) 9 242

155 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi 
upravljavca stvarnega premoženja v lasti 
mestne občine Maribor 9 244

177 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu mestne občine 
Maribor za leto 2016 10 286

177 - Popravek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu mestne 
občine Maribor za leto 2016 (MUV 
10/2016) Popravek

191 Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Mestni občini Maribor 11 314

192 Zaključni račun proračuna mestne 
občine Maribor za leto 2015 11 322

193 Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
izvajanju programov za vzpodbujanje 
ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni 
občini Maribor 11 322

194 Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči ob rojstvu 
otroka v Mestni občini Maribor 11 323

195 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
plačah, sejninah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev ter članov 
drugih organov Mestne občine Maribor 11 323

196 Sklep o imenovanju predstavnice 
lokalne skupnosti kot predstavnico 
ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega 
zavoda izobraževalni center Piramida 
Maribor 11 324

211 Odlok o spremembi Odloka o koncesiji 
za vzdrževanje, urejanje pokopališč 
in pogrebne storitve na pokopališču v 
mestni občini Maribor 12 358

212 Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del območja PPe Tezno 13 SD 
(del PPE Te 13 SD – stanovanjsko naselje 
v Tezenski Dobravi) v mestni občini 
Maribor 12 359
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355 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Mestne občine 
Maribor za leto 2016 24 819

357 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskih cestah v mestni občini 
Maribor 25 825

358 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu mestne občine 
Maribor za leto 2016 25 828

359 Odlok o delovanju mestne blagajne v 
mestni občini Maribor 25 828

370 Odlok o koncesiji za graditev krožno 
kabinske žičnice in izvajanju javne službe 
javnega prevoza potnikov, koncesiji za 
graditev obstoječih žičniških naprav za 
prevoz oseb v Mestni občini Maribor ter 
o pravicah in obveznostih koncesionarja 
glede rabe »Mariborskega Pohorja« 26 850

371 Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za središče ureditvenega območja Peker v 
mestni občini Maribor 26 853

372 Sklep o določitvi dopolnilnih programov 
na področju socialnega varstva v mestni 
občini Maribor za leti 2017 in 2018 26 855

373 Tehnični popravek Odloka o lokacijskem 
načrtu za del PPE Rt7-S v delu med 
Kočevarjevo, Smetanovo in Kosarjevo 
ulico ter med Koroško cesto (MUV št. 
4/2006 in 8/2016) v mestni občini Maribor 26 855

374 Imenovanja v mestni občini Maribor 26 856

385 Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje 
z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada 
občine Maribor 27 873

386 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu za del 
območja i 10/1 in del območja c-5 v 
Mariboru 27 874

387 Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
odloka o lokacijskem načrtu za del 
območja PPE St 9 s (območje zahodno 
od Dravograjske ceste) v mestni občini 
Maribor 27 875

422 Tehnični popravek Odloka o zazidalnem 
načrtu za del območja S 38 (MUV, 5/98) v 
mestni občini Maribor 28 941

426 Cenik prevoza potnikov s krožno 
kabinsko žičnico na mariborsko Pohorje 28 942

274 Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za Športni center 
Radvanje (del območja PPE St8 KIS) v 
mestni občini Maribor 16 459

275 Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Na podrtem – jug, v 
mestni občini Maribor 16 464

281 Sklep o ustanovitvi javnega 
vzgojnoizobraževalnega zavoda »Center 
za sluh in govor Maribor« v mestni občini 
Maribor 17 535

282 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v mestni občini 
Maribor 17 543

283 Imenovanje v mestni občini Maribor 17 544

284 Tehnični popravek Odloka o zazidalnem 
načrtu za proizvodno cono Tezno (MUV, 
št. 16/02, 17/08, 21/13 (popr.), 24/13 
(popr.), 4/14 (popr.) 8/15, 12/15, 1/16) v 
mestni občini Maribor 17 544

316 Odlok o porabi sredstev proračunske 
rezerve Mestne občine Maribor 20 592

317 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o 
oddajanju poslovnih prostorov, garaž in 
garažnih boksov v najem v Mestni občini 
Maribor 20 592

318 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje urbanistične zasnove mesta 
Maribor 20 593

319 Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v 
Mestni občini Maribor 20 595

320 Pravilnik za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo javnega vodovodnega 
sistema pri Mariborskem vodovodu 20 596

321 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta za del s-34 (križišče 
ob ulici Veljka Vlahovića) v mestni občini 
Maribor 21 705

322 Imenovanja v mestni občini Maribor 21 706

349 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Center za judovsko 
kulturno dediščino Sinagoga Maribor 23 814

350 Sklep o sprejetju Poročila o poteku 
likvidacijskega postopka in Predloga za 
razdelitev premoženja javnega zavoda 
Maribor 2012 – v likvidaciji 23 815

351 Imenovanje v mestni občini Maribor 23 815
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218 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v občini 
Miklavž na Dravskem polju 12 367

252 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o komunalnem prispevku v 
občini Miklavž na Dravskem polju 14 405

253 Odlok o lokalni gospodarski javni 
službi odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini 
Miklavž na Dravskem polju 14 406

254 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
članici občinskega sveta občine Miklavž 
na Dravskem polju 14 414

255 Sklep o imenovanju nadomestne članice 
občinskega sveta občine Miklavž na 
Dravskem polju 14 414

269 Poslovnik Občinskega sveta občine 
Miklavž na Dravskem polju 15 437

270 Sklep o začetku postopka priprave 
spremembe Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko 
sosesko na območju naselja Skoke v 
občini Miklavž na Dravskem polju (MUV 
št. 3/2010) 15 452

271 Sklep o začetku postopka priprave 
spremembe Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko 
naselje Dravski Dvor v občini Miklavž na 
Dravskem polju 15 453

285 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za 
podeželje v občini Maribor - za območje 
Miklavža ( MUV 11/93, 26/98) z obveznima 
razlagama Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za podeželje v občini 
Maribor – za območje občine Miklavž na 
Dravskem polju (MUV, št. 10/10 in 20/10)- 17 545

286 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za 
urbanistično zasnovo mesta Maribor – za 
območje Miklavža (MUV, št. 26/98) - po 
skrajšanem postopku 17 546

332 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine Miklavž na 
Dravskem polju za leto 2016 22 718

333 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za stanovanjsko naselje Dravski 
Dvor v občini Miklavž na Dravskem polju 22 719

436 Odlok o statusnem preoblikovanju 
Marproma, javnega gospodarskega 
zavoda za mestni potniški promet v 
Javno podjetje Marprom, d. o. o. (uradno 
prečiščeno besedilo) 29 955

437 Sklep o začasnem financiranju mestne 
občine Maribor v obdobju januar – 
marec 2017 29 961

438 Tehnični popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje 
urbanistične zasnove mesta Maribor 
(MUV, št. 20/2016) 29 962

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
8 Sklep o določitvi zneska odpusta dolga v 

javnem zavodu Osnovna šola Miklavž na 
Dravskem polju 1 8

28 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Miklavž na Dravskem polju za 
programsko obdobje 2015 - 2020 2 48

38 Odlok o proračunu občine Miklavž na 
Dravskem polju za leto 2016 3 65

80 Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske 
komisije o prejemu povzetka informacij o 
državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči v občini Miklavž na Dravskem 
polju 6 129

130 Pravilnik o subvencioniranju izgradnje 
in nakupa črpališč odpadnih voda na 
območju Občine Miklavž na Dravskem 
polju 7 194

156 Odlok o zaključnem računu proračuna 
občine Miklavž na Dravskem polju za 
leto 2015 9 245

157 Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje 
funkcije, sejninah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev ter članov 
drugih organov in delovnih teles občine 
Miklavž na Dravskem polju 9 246

197 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju 
občine Miklavž na Dravskem polju 11 324
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MUTA
29 Odlok o proračunu občine Muta za leto 

2016 2 49

81 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje 
javne službe pomoč družini na domu v 
občini Muta 6 130

82 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi proračunskega 
stanovanjskega sklada občine Muta 6 133

83 Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo 
komunalnega prispevka v občini Muta 6 134

84 Letni program športa občine Muta za leto 
2016 6 134

198 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o enkratnem denarnem prispevku 
za novorojence v občini Muta 11 327

295 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Koroški pokrajinski 
muzej 17 554

296 Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
občinskega sveta občine Muta 18 557

297 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju 
občine Muta 18 559

298 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za opremljanje 
območja občine Muta s kanalizacijo 18 559

299 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Muta za leto 2016 18 560

300 Odlok o zaključnem računu proračuna 
občine Muta za leto 2015 18 561

301 Pravilnik o prenehanju veljavnosti 
Pravilnika o kriterijih za obročno 
odplačilo komunalnega prispevka v 
občini Muta 18 565

360 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za 
dijake iz občine Muta 25 829

361 Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu 
pri OŠ Muta za leto 2017 25 829

441 Odlok o proračunu občine Muta za leto 
2017 29 965

442 Odlok o porabi proračunske rezerve 
občine Muta v letu 2016 29 968

334 Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za urbanistično 
zasnovo mesta Maribor – za območje 
Miklavža (MUV, št. 26/98) 22 720

335 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za podeželje v občini Maribor - za 
območje Miklavža ( MUV 11/93, 26/98, 
obvezni razlagi 10/10 in 20/10) 22 720

336 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za 
urbanistično zasnovo mesta Maribor – za 
območje Miklavža (MUV, št. 26/98) 22 721

388 Odlok o spremembah občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko sosesko na območju naselja 
Skoke v občini Miklavž na Dravskem 
polju (MUV št. 3/2010) 27 877

389 Odlok o spremembi poteka in 
poimenovanju ulic v Občini Miklavž na 
Dravskem polju 27 879

390 Odlok o oddajanju poslovnih prostorov 
Občine Miklavž na Dravskem polju v 
najem 27 880

391 Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za urbanistično 
zasnovo mesta Maribor – za območje 
Miklavža (MUV, št. 26/98, 22/16) 27 885

427 Sklep o začasnem financiranju občine 
Miklavž na Dravskem polju v obdobju 
januar – marec 2017 28 943

439 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za 
urbanistično zasnovo mesta Maribor – za 
območje Miklavža (MUV, št. 26/98, 22/16, 
27/16) 29 963

440 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za 
podeželje v občini Maribor - za območje 
Miklavža ( MUV 11/93, 26/98, 22/16) 
z obveznima razlagama Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za 
podeželje v občini Maribor – za območje 
občine Miklavž na Dravskem polju 
(MUV, št. 10/10 in 20/10) 29 964
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423 Sklep o prenehanju statusa grajeno javno 
dobro lokalnega pomena v občini Pesnica 28 941

424 Sklep o ukinitvi statusa javno dobro v 
občini Pesnica 28 942

425 Sklep o uskladitvi vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Pesnica za 
leto 2017 28 942

PODVELKA

95 Spremembe Odloka o ureditvi mirujočega 
prometa v občini Podvelka 6 144

96 Letni program športa v občini Podvelka 
za leto 2016 6 145

97 Letni program kulturne dejavnosti v 
občini Podvelka za leto 2016 6 146

131 Sklep o določitvi cen programov v 
Vzgojno varstvenem zavodu v vrtcih pri 
OŠ Brezno Podvelka v občini Podvelka 7 196

158 Zaključni račun proračuna občine 
Podvelka za leto 2015 9 249

362 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu občine Podvelka za 
leto 2016 25 830

363 Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Podvelka za leto 2017 25 832

445 Odlok o proračunu občine Podvelka za 
leto 2017 29 970

446 Odlok o spremembi Odloka o plakatnih 
objektih, neprometnih znakih, o 
plakatiranju in komunalnih taksah 
občine Podvelka 29 973

447 Pravilnik o dodelitvi nepovratnih 
sredstev za razvoj malega gospodarstva 
in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji v Občini Podvelka 29 973

448 Letni program kulturne dejavnosti v 
občini Podvelka za leto 2017 29 974

449 Letni program športa v občini Podvelka 
za leto 2017 29 975

443 Letni program športa občine Muta za leto 
2017 29 969

444 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v občini Muta 29 970

PESNICA
62 Sklep o pridobitvi statusa grajeno javno 

dobro lokalnega pomena v občini Pesnica 
– javne poti 5 108

63 Sklep o pridobitvi statusa grajeno javno 
dobro lokalnega pomena v občini Pesnica 
– lokalne ceste 5 109

64 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč 
družini na domu v občini Pesnica 5 109

85 Odlok o proračunu občine Pesnica za leto 
2016 6 135

86 Zaključni račun proračuna občine 
Pesnica za leto 2015 6 138

87 Odlok o porabi sredstev proračunske 
rezerve Občine Pesnica v letu 2016 6 138

88 Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za del naselja Pernica v občini 
Pesnica 6 139

89 Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini Pesnica za 
leto 2016 6 141

90 Sklep o potrditvi cen za prevzem 
odpadkov v Zbirnem centru Pesnica, ki 
se ne prepuščajo v okviru javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 6 142

91 Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine 
v splošni rabi v občini Pesnica 6 142

92 Sklep o ukinitvi statusa javno dobro v 
občini Pesnica 6 143

93 Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe v 
občini Pesnica 6 143

94 Sklep o prenehanju statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v občini 
Pesnica 6 144

244 Sklepi o imenovanju v občini Pesnica 13 394

245 Letni program športa v občini Pesnica za 
leto 2016 13 395

392 Sklep o začasnem financiranju javne 
porabe občine Pesnica v obdobju januar 
– marec 2017 27 885
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120 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za podeželje v občini Maribor, za območje 
občine Rače – Fram 6 177

199 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki oziroma načinu izvajanja 
obveznih gospodarskih javnih služb 
zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v občini Rače-
Fram 11 327

200 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stanovanjsko 
gradnjo v Framu (za vrtcem) v občini 
Rače-Fram 10 328

201 Sklep o določitvi javnega dobra v občini 
Rače- Fram 11 328

202 Sklep o ukinitvi javnega dobra v občini 
Rače- Fram 11 329

203 Sklep o določitvi cen programov javnih 
vrtcev na območju občine Rače-Fram 11 329

256 Sprememba Sklepa o določitvi cen 
programov javnih vrtcev na območju 
občine Rače-Fram 14 415

257 Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske 
javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode 
v občini Rače-Fram 14 415

323 Sklep o ukinitvi javnega dobra v občini 
Rače- Fram 21 709

324 Sklep o določitvi javnega dobra v občini 
Rače- Fram 21 710

325 Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda- 
Javni Zavod za turizem Maribor-Pohorje 
v občini Rače-Fram 21 710

375 Sklep o imenovanju predstavnikov 
lokalne skupnosti v svet OŠ Fram v občini 
Rače-Fram 26 857

376 Sklep o imenovanju predstavnikov 
lokalne skupnosti v svet OŠ Rače v občini 
Rače-Fram 26 858

418 Odlok o proračunu občine Rače-Fram za 
leto 2017 28 917

450 Letni program športa občine Rače - Fram 
za leto 2017 29 977

RAČE-FRAM
39 Odlok o proračunu občine Rače-Fram za 

leto 2016 3 69

40 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki 
oziroma načinu izvajanja obveznih 
gospodarskih javnih služb zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v občini Rače-Fram 3 72

41 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditev območja naselja Fram 3 76

42 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditev območja naselja Rače 3 76

43 Letni program športa občine Rače - Fram 
za leto 2016 3 77

56 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
podeželje v občini Maribor, za območje 
občine Rače – Fram 4 95

65 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
Občinskega prostorskega načrta (OPN) 
Občine Rače – Fram in Okoljskega 
poročila za OPN v občini Rače-Fram 5 110

98 Zaključni račun proračuna občine Rače-
Fram za leto 2015 6 147

99 Sklep o ukinitvi javnega dobra v občini 
Rače- Fram 6 147

100 Sklep o določitvi javnega dobra v občini 
Rače- Fram 6 148

101 Sklep o začetku priprave Sprememb 
in dopolnitev Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko 
gradnjo v Framu (za vrtcem) v občini 
Rače-Fram 6 148

102 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja poslovno stanovanjske cone v 
Framu (k.o. Morje)– območje II. 6 149

116 Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč v občini Rače–Fram 6 172
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178 Odlok o rebalansu I. proračuna občina 
Radlje ob Dravi za leto 2016 10 287

179 Zaključni račun proračuna občine Radlje 
ob Dravi za leto 2015 10 288

180 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja 
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) 10 289

181 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. 10 295

182 Obvezna razlaga prve alineje prvega 
odstavka 8. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za občino Radlje ob 
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 
8/88, 9/91, 17/06, 34/09-teh. popravek, 
19/10, 18/13, 24/13 in 11/14) 10 295

183 Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra v občini Radlje ob Dravi 10 296

184 Tehnični popravek Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za del območja MS 
v naselju Radlje ob Dravi (MUV št. 
14/2006, 11/2008) 10 296

185 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja MS 4 v naselju Radlje ob Dravi 10 296

219 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
ureditvenem načrtu za območje dela 
mesta Radlje ob Dravi (MUV št. 5/98) 12 368

246 Odlok o Spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za območje 
mesta Radlje ob Dravi – Hmelina 13 396

258 Odlok o Rebalansu II. proračuna občine 
Radlje ob Dravi za leto 2016 14 416

259 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov v občini Radlje ob Dravi 14 417

260 Koncesijski akt za izvajanje energetskega 
pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju 
javne razsvetljave za daljše časovno 
obdobje v občini Radlje ob Dravi 14 418

276 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. v občini Radlje ob Dravi 16 466

451 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o merilih za potrditev prijave 
obratovalnega časa in za izdajo soglasja 
k podaljšanemu obratovalnemu času 
gostinskih obratov ter kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost, na 
območju občine Rače- Fram 29 978

452 Sklep o določitvi javnega dobra lokalnega 
pomena v občini Rače-Fram 29 978

453 Sklep o ukinitvi javnega dobra v občini 
Rače- Fram 29 981

454 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o financiranju športa v občini 
Rače- Fram 29 982

RADLJE OB DRAVI
9 Odlok o proračunu občine Radlje ob 

Dravi za leto 2016 1 9

10 Pravilnik o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Radlje ob Dravi 1 11

30 Razpis za prosto delovno mesto direktorja 
Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje, d.o.o. 2 52

44 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja MS 4 v naselju Radlje ob Dravi 3 78

70 Letni program športa v občini Radlje ob 
Dravi za leto 2016 5 113

103 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja MS 4 
v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 6 150

104 Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra v občini Radlje ob Dravi 6 152

132 Sklep o razrešitvi podžupana občine 
Radlje ob Dravi 7 196

142 Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu 
za območje centralnih dejavnosti na 
severovzhodnem delu obvoznice Radlje 
ob Dravi 8 213

142 - Popravek Sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
lokacijskem načrtu za območje centralnih 
dejavnosti na severovzhodnem delu 
obvoznice Radlje ob Dravi
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398 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za vrednotenje športnih 
programov v občini Radlje ob Dravi 27 894

399 Obvezna razlaga Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ureditvenem 
načrtu za športno rekreacijsko območje 
v Radljah ob Dravi (MUV, št. 7/2001, 
14/2009 – obvezna razlaga, 11/2010) 27 895

419 Statut občine Radlje ob Dravi (uradno 
prečiščeno besedilo) 28 920

420 Sklep o začasnem financiranju občine 
Radlje ob Dravi v obdobju januar – 
marec 2017 28 938

RIBNICA NA POHORJU

11 Odlok o proračunu občine Ribnica na 
Pohorju za leto 2016 1 20

12 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje 
javne službe Pomoč družini na domu v 
Občini Ribnica na Pohorju 1 23

66 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na 
območju Občine Ribnica na Pohorju 5 110

67 Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
občine Ribnica na Pohorju za leto 2016 5 111

68 Odlok o zaključnem računu proračuna 
Občine Ribnica na Pohorju za leto 2015 5 113

69 Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o 
prejemu povzetka o državni pomoči z 
identifikacijsko številko sheme pomoči v 
občini Ribnica na Pohorju 5 113

159 Pravilnik o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Ribnica na Pohorju 9 249

272 Odlok o spremembi Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih v Občini Radlje ob 
Dravi (MUV, št. 8/88, 9/91, 30/10)- občina 
Ribnica na Pohorju 15 454

289 Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
občine Ribnica na Pohorju za leto 2016 17 548

365 Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
občine Ribnica na Pohorju za leto 2016 25 833

455 Odlok o proračunu občine Ribnica na 
Pohorju za leto 2017 29 983

277 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Radlje ob Dravi 16 467

278 Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
občine Radlje ob Dravi 16 468

287 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega in vzgojno varstvenega 
zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi 17 547

288 Razpis za direktorja (m/ž) Javnega 
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 
Radlje, d.o.o. v občini Radlje ob Dravi 17 548

295 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Koroški pokrajinski 
muzej 17 554

326 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Zazidalnega načrta 
stanovanjske gradnje na Hmelini v občini 
Radlje ob Dravi 21 710

337 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja MS 4 
v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 22 722

338 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. v občini Radlje ob Dravi 22 723

339 Odlok o Rebalansu III. proračuna Občine 
Radlje ob Dravi za leto 2016 22 723

340 Pravilnik o oddajanju zemljišč in 
poslovnih prostorov v lasti občine Radlje 
ob Dravi v najem 22 725

364 Sklep o imenovanju podžupana občine 
Radlje ob Dravi 25 832

393 Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob 
Dravi 27 885

394 Pravilnik o dodeljevanju enkratnih 
denarnih socialnih pomoči v Občini 
Radlje ob Dravi 27 890

395 Sklep o prispevku za novorojence v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2017 27 892

396 Sklep o vrednosti točke za izračun 
občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi 27 892

397 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja MS 4 v naselju Radlje ob Dravi 27 893
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366 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu občine Selnica ob 
Dravi za leto 2016 25 835

367 Odlok o občinskih taksah v občini Selnica 
ob Dravi 25 836

456 Sklep o začasnem financiranju Občine 
Selnica ob Dravi v obdobju januar – 
marec 2017 29 985

457 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v občini Selnica 29 986

458 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v 
občini Selnica 29 986

STARŠE
105 Sklep o spremembah in dopolnitvah 

sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih 
programov enot vrtcev v občini Starše 6 105

106 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v 
občini Starše 6 152

107 Pravilnik o štipendiranju v občini Starše 
(uradno prečiščeno besedilo) 6 153

108 Pravilnik o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih organov občine Starše – 
uradno prečiščeno besedilo 6 156

146 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih 
programov enot vrtcev v občini Starše 8 218

147 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti in kulturnih projektov v občini 
Starše 8 219

147 Popravek Pravilnika občine Starše Popravek

148 Pravilnik o dodeljevanju državnih 
pomoči, pomoči de minimis in izvajanju 
drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Starše za 
programsko obdobje 2015 – 2020 8 220

148 - Popravek Pravilnika občine Starše Popravek

149 Pravilnik o dodeljevanju pomoči 
za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Starše 8 230

150 Zaključni račun proračuna občine Starše 
za leto 2015 8 233

220 Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o 
prejemu ID v občini Starše 12 369

RUŠE
160 Javni razpis za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov športa v 
Občini Ruše za leto 2016 9 263

SELNICA OB DRAVI
31 Sklep o določitvi cene vodarine na 

območju občine Selnica ob Dravi 2 53

32 Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti 
in programov socialno humanitarnih 
društev in drugih socialno varstvenih 
programov v občini Selnica ob Dravi 2 53

33 Obvestilo o pridobitvi ID številke v občini 
Selnica ob Dravi 2 56

51 Odlok o proračunu občine Selnica ob 
Dravi za leto 2016 4 86

52 Letni program kulture občine Selnica ob 
Dravi za leto 2016 4 89

53 Letni program športa občine Selnica ob 
Dravi v letu 2016 4 92

54 Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske 
cene v javnem vzgojno izobraževalnem 
zavodu OŠ Selnica ob Dravi 4 94

55 Sklep o potrditvi mandata novemu 
svetniku Občinskega sveta občine Selnica 
ob Dravi 4 94

143 Odlok o zaključnem računu občine 
Selnica ob Dravi za leto 2015 8 215

144 Sklep o določitvi cene storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju občine 
Selnica ob Dravi 8 217

145 Sklep o imenovanju direktorja Javnega 
zavoda Center Arnold Tovornik Selnica 
ob Dravi 8 217

243 Tehnični popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine Ruše za območje občine Selnica 
ob Dravi (parc. št. 114/9, 115/3 in 288/4, 
vse k.o. Veliki Boč) 13 394

327 Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v občini 
Selnica ob Dravi 21 712

328 Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v 
družbeni lastnini v občini Selnica ob 
Dravi 21 712



KRONOLOŠKO KAZALO PREDPISOV, OBJAVLJENIH V MEDOBČINSKEM URADNEM VESTNIKU V LETU 2016

ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

186 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi Strokovnih podlag 
in Odloka o razglasitvi nepremičnih 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena 
na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah 10 298

221 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
člana občinskega sveta občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah 12 369

222 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah, plačilih za 
opravljanje funkcije in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov drugih 
občinskih organov Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah ter o povračilih stroškov 12 370

292 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih v občini 
Lenart za območje občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah 17 551

293 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 
2016 17 552

294 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega 
zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa 
Jurovski dol 17 554

305 Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana 
Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah v 4. volilni enoti 18 582

343 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
v občini Lenart za območje občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah 22 740

462 Odlok o proračunu občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah za leto 2017 29 991

463 Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Sv. Jurij v Slov. goricah 
za leto 2017 29 994

464 Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah 29 994

229 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Starše za leto 2016 13 383

230 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v občini 
Starše 13 385

231 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v 
občini Starše 13 385

232 Spremembe in dopolnitve poslovnika 
občinskega sveta občine Starše 13 385

302 Spremembe in dopolnitve Statuta občine 
Starše 18 565

303 Poslovnik občinskega sveta občine Starše 18 566

304 Odlok o razveljavitvi Odloka o dopolnitvi 
Odloka o predkupni pravici občine Starše 18 582

311 Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
občine Starše 19 589

341 Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Starše 22 728

368 Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za gramoznico 
Prepolje v občini Starše 25 840

459 Odlok o proračunu občine Starše za leto 
2017 29 987

460 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v občini 
Starše 29 990

461 Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju občine Starše 29 990

SV.JURIJ V SLOV. GORICAH
14 Javni razpis za sofinanciranje javnih 

kulturnih programov in kulturnih 
projektov v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2016 1 27

117 Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah za leto 2016 6 174

118 Zaključni račun proračuna občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah za leto 2015 6 175

119 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega 
zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa 
Jurovski dol v občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah 6 177
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47 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje 
Sladki Vrh v občini Šentilj 3 80

48 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje 
Ceršak v občini Šentilj 3 81

109 Odlok o proračunu občine Šentilj za leto 2016 6 158

110 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč 
družini na domu v občini Šentilj 6 161

111 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Šentilj za programsko obdobje 2016 - 2020 6 161

112 Letni program športa v občini Šentilj za leto 
2016 6 169

113 Letni program kulture občine Šentilj za leto 
2016 6 170

114 Letni izvedbeni načrt nosilcev javnega 
interesa na področju kulture občine 
Šentilj za leto 2016 6 171

161 Poslovnik Nadzornega odbora občine Šentilj 9 264

187 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Šentilj za programsko obdobje 2016 - 2020 10 299

233 Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane 
iz proračunskih sredstev občine Šentilj 13 386

234 Sklep o ukinitvi javnega dobra v občini 
Šentilj 13 390

235 Sklep o imenovanju v uredniški odbor 
občinskega Glasila občine Šentilj 13 390

236 Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine Šentilj za leto 2016 13 390

237 Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine Šentilj za leto 2016 13 391

238 Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine Šentilj za 
leto 2016 13 391

239 Sklep o popravi napake v kartografski 
dokumentaciji k planu, sprejeti s Sklepom 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 
digitalne kartografske dokumentacije 
k prostorskim sestavinam veljavnih 
planskih aktov za območje občine Šentilj 
(MUV, št. 32/10 s spremembami), ki je 
nastala pri prenosu in uskladitvi vsebine 
veljavne kartografske dokumentacije k 
planu iz prostorskih sestavin veljavnih 
planskih aktov občine v digitalno obliko 13 391

SVETA  ANA
13 Sklep o indeksiranju obračunskih 

stroškov posameznih vrst komunalne 
opreme na območju občine Sveta Ana 1 26

37 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Sveta Ana za leto 2016 2 61

133 Odlok o spremembah odloka o priznanjih 
občine Sveta Ana 7 197

134 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Sveta Ana za leto 2016 7 197

135 Zaključni račun proračuna občine Sveta 
Ana za leto 2015 7 199

290 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o komunalnem prispevku v 
občini Sveta Ana 17 550

291 Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra v občini Sv. Ana 17 551

307 Popravek Sklepa o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra v občini Sveta 
Ana, ki je bil objavljen v Medobčinskem 
uradnem vestniku 17/2016 18 584

342 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje občine Sveta Ana 22 739

356 Odlok o rebalansu proračuna občine 
Sveta Ana za leto 2016 24 821

400 Odlok o proračunu občine Sveta Ana za 
leto 2017 27 895

401 Odlok o proračunu občine Sveta Ana za 
leto 2018 27 898

402 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje občine Sveta Ana 27 901

403 Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v 
občini Sveta Ana v najem 27 902

404 Pravilnik o uporabi prireditvenih 
prostorov občine Sveta Ana 27 906

ŠENTILJ
45 Sklep o imenovanju članice v Statutarno 

pravno komisijo občine Šentilj 3 79

46 Sklep o imenovanju odgovorne urednice 
Uredniškega odbora občinskega Glasila 
občine Šentilj 3 79
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412 Sklep o ukinitvi javnega dobra na 
nepremičnini, parcela št. 672/8 k.o. 567 
- Zgornja Velka (ID 6577128) v občini 
Šentilj 27 913

413 Sklep o ukinitvi javnega dobra na 
nepremičnini, parcela št. 987/11 k.o. 564 – 
Šentilj v Slovenskih goricah (ID 5036264) 
v občini Šentilj 27 913

414 Sklep o ukinitvi javnega dobra na 
nepremičnini, parcela št. 548/20 k.o. 564 
Šentilj v Slovenskih goricah (ID 6599979). 
v občini Šentilj 27 914

415 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
članici Statutarno pravne komisije v 
občini Šentilj 27 914

416 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
Odgovorni urednici uredniškega odbora 
občinskega Glasila občine Šentilj 27 914

417 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
članu Komisije za nadzor izvajanja nalog 
Občinskega programa varnosti občine 
Šentilj 27 914

421 Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za naselje Šentilj 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/01, 
5/03, 24/07, 3/08 in št. 24/13 ) v občini 
Šentilj 28 940

465 Sklep o začasnem financiranju občine 
Šentilj v obdobju od 1.1.2017 do 31.3.2017 29 998

VUZENICA
9 Odlok o proračunu občine Radlje ob 

Dravi za leto 2016 1 9

10 Pravilnik o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Radlje ob Dravi 1 11

30 Razpis za prosto delovno mesto direktorja 
Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje, d.o.o. 2 52

44 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja MS 4 v naselju Radlje ob Dravi 3 78

70 Letni program športa v občini Radlje ob 
Dravi za leto 2016 5 113

240 Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
del območja mejnega prehoda Šentilj v 
občini Šentilj 13 392

241 Obvestilo občine Šentilj 13 393

261 Sklep o uskladitvi grobne najemnine v 
občini Šentilj 14 420

273 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Občine Šentilj in 
Okoljskega poročila za OPN 15 455

308 Obvezna razlaga 4. člena Odloka o 
razglasitvi nepremičnih kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena v občini 
Šentilj (MUV, št. 3/2008) 18 585

309 Sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Rudolfa 
Maistra Šentilj 18 585

310 Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev 
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 
Šentilj za obdobje 2015 - 2018 18 586

344 Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja mejnega prehoda 
Šentilj v občini Šentilj 22 741

405 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v občini Šentilj 27 909

406 Sklep o začetku priprave Sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za del območja 
plansko prostorske enote še 13 v Šentilju 
v Slovenskih goricah 27 909

407 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev prostorskih ureditvenih 
pogojev za naselje Šentilj 27 911

408 Sklep o imenovanju odgovorne urednice 
Uredniškega odbora občinskega Glasila 
občine Šentilj 27 912

409 Sklep o imenovanju v komisijo za nadzor 
izvajanja nalog Občinskega programa 
varnosti občine Šentilj 27 912

410 Sklep o imenovanju v Statutarno pravno 
komisijo občine Šentilj 27 912

411 Sklep o ukinitvi javnega dobra na 
nepremičnini, parcela št. 1541/7 k.o. 563 - 
Ceršak (ID 6072471) v občini Šentilj 27 913
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246 Odlok o Spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za območje 
mesta Radlje ob Dravi – Hmelina 13 396

258 Odlok o Rebalansu II. proračuna občine 
Radlje ob Dravi za leto 2016 14 416

259 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov v občini Radlje ob Dravi 14 417

260 Koncesijski akt za izvajanje energetskega 
pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju 
javne razsvetljave za daljše časovno 
obdobje v občini Radlje ob Dravi 14 418

276 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. v občini Radlje ob Dravi 16 466

277 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
občini Radlje ob Dravi 16 467

278 Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
občine Radlje ob Dravi 16 468

287 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega in vzgojno varstvenega 
zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi 17 547

288 Razpis za direktorja (m/ž) Javnega 
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 
Radlje, d.o.o. v občini Radlje ob Dravi 17 548

295 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Koroški pokrajinski 
muzej 17 554

326 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Zazidalnega načrta 
stanovanjske gradnje na Hmelini v občini 
Radlje ob Dravi 21 710

337 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja MS 4 
v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 22 722

338 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. v občini Radlje ob Dravi 22 723

339 Odlok o Rebalansu III. proračuna Občine 
Radlje ob Dravi za leto 2016 22 723

103 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja MS 4 
v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi 6 150

104 Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra v občini Radlje ob Dravi 6 152

132 Sklep o razrešitvi podžupana občine 
Radlje ob Dravi 7 196

142 Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu 
za območje centralnih dejavnosti na 
severovzhodnem delu obvoznice Radlje 
ob Dravi 8 213

142 - Popravek Sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
lokacijskem načrtu za območje centralnih 
dejavnosti na severovzhodnem delu 
obvoznice Radlje ob Dravi Popravek

178 Odlok o rebalansu I. proračuna občina 
Radlje ob Dravi za leto 2016 10 287

179 Zaključni račun proračuna občine Radlje 
ob Dravi za leto 2015 10 288

180 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja 
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo) 
(UPB1) 10 289

181 Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d.o.o. 10 295

182 Obvezna razlaga prve alineje prvega 
odstavka 8. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za občino Radlje ob 
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 
8/88, 9/91, 17/06, 34/09-teh. popravek, 
19/10, 18/13, 24/13 in 11/14) 10 295

183 Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra v občini Radlje ob Dravi 10 296

184 Tehnični popravek Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za del območja MS 
v naselju Radlje ob Dravi (MUV št. 
14/2006, 11/2008) 10 296

185 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja MS 4 v naselju Radlje ob Dravi 10 296

219 Sklep o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o 
ureditvenem načrtu za območje dela 
mesta Radlje ob Dravi (MUV št. 5/98) 12 368



KRONOLOŠKO KAZALO PREDPISOV, OBJAVLJENIH V MEDOBČINSKEM URADNEM VESTNIKU V LETU 2016

ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

ŠTEVILKA  ŠT.
PREDPISA PREDPIS MUV STRAN

340 Pravilnik o oddajanju zemljišč in 
poslovnih prostorov v lasti občine Radlje 
ob Dravi v najem 22 725

364 Sklep o imenovanju podžupana občine 
Radlje ob Dravi 25 832

393 Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob 
Dravi 27 885

394 Pravilnik o dodeljevanju enkratnih 
denarnih socialnih pomoči v Občini 
Radlje ob Dravi 27 890

395 Sklep o prispevku za novorojence v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2017 27 892

396 Sklep o vrednosti točke za izračun 
občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi 27 892

397 Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja MS 4 v naselju Radlje ob Dravi 27 893

398 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za vrednotenje športnih 
programov v občini Radlje ob Dravi 27 894

399 Obvezna razlaga Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ureditvenem 
načrtu za športno rekreacijsko območje 
v Radljah ob Dravi (MUV, št. 7/2001, 
14/2009 – obvezna razlaga, 11/2010) 27 895

419 Statut občine Radlje ob Dravi (uradno 
prečiščeno besedilo) 28 920

420 Sklep o začasnem financiranju občine 
Radlje ob Dravi v obdobju januar – 
marec 2017 28 938
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