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Na podlagi 61. člena 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 16. člena Statuta 
Občine Hoče–Slivnica (MUV št. 6/10, 19/10) je Občinski svet 
Občine Hoče–Slivnica na svoji 24. redni seji dne 11. aprila 2018 
sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko gradnjo v k.o. Rogoza (parc. št. 410/2, 410/3, 
in 412/4, vse k.o. Rogoza) v občini Hoče-Slivnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Maribor za obdobje 1986-2000 in družbenega plana 
Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine 
Hoče–Slivnica v letu 2001 (MUV, št. 20/04, 19/10 - tehnič-
ni popravek) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za 
stanovanjsko gradnjo v k.o. Rogoza (parc. št. 410/2, 410/3, 
412/4, vse k.o. Rogoza) - v nadaljevanju OPPN. 

(2) OPPN je izdelal ŠTAJERSKI INŽENIRING d. o. o., Hočka 
cesta 31 h, 2311 Hoče, pod številko naloge 25/2016-OPPN. 

2. člen 
(vsebina odloka)

(1) OPPN vsebuje besedilo odloka, grafični del in priloge.
(2) Ta odlok določa opis prostorske ureditve v območju obde-

lave, ki se načrtuje z OPPN in sicer umestitev načrtovane 
ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev 
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glede priključevanja objektov na gospodarsko javno in-
frastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za 
celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe 
za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, 
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, 
etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih 
odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih re-
šitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po ureditvi 
območja OPPN. 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE 
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM 

NAČRTOM

3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z izgradnjo večih 
stanovanjskih stavb, in sicer pet samostoječih enodružin-
skih hiš in enega dvojčka.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen 
(območje OPPN)

(1) Predmet izdelave OPPN je območje, ki obsega parcele št. 
410/2, 410/3 in 412/4, vse k. o. Rogoza.

(2) Območje OPPN obsega površino cca 4.475 m2. Ureditveno 
območje OPPN lahko poseže tudi izven tega ureditvenega 
območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne infra-
strukture.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE 
UREDITVE V PROSTOR

5. člen 
(umestitev in opis prostorskih ureditev)

(1) Območje obdelave se nahaja v južnem delu naselja Rogo-
za, v Občini Hoče – Slivnica, območje na severu, vzhodu in 
jugu meji na najboljša kmetijska zemljišča, na zahodu meji 
na zemljišča, ki so pozidana. Zemljišča predstavljajo parce-
le, ki so poraščene s travo, na zemljiščih ni stavb. Iz Odlo-
ka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica 
(MUV, št. 28/14, 4/15-teh.popravek, 10/15-obvezna razla-
ga, 23/15-teh.popravek, 24/15-obvezna razlaga, 1/16-teh.
popravek)), v nadaljevanju: OPN, izhaja, da so zemljišča 
opredeljena kot stavbna zemljišča, namenjena za gradnjo 
in da se območje obdelave nahaja v RO 06 enoti urejanja 
prostora in RO 06/1 podenoti urejanja prostora, po podrob-
nejši namenski rabi prostora gre za območje podeželjskega 
naselja z oznako SKd. 

(2) V območju OPPN je načrtovana ureditev oz. izgradnja ve-
čih stanovanjskih stavb, in sicer pet samostoječih enodru-
žinskih hiš in enega dvojčka. 

(3) Območje je dostopno z južne strani, preko dovozne ceste, 
Ceste v Skoke (parc. št. 753/2 k.o. Rogoza).

6. člen 
(pogoji glede vrste dopustih dejavnosti, gradenj in drugih 

del ter objektov)
(1) Vrste dopustnih dejavnosti: osnovna dejavnost predstavlja 

bivanje, dejavnosti gospodinjstev in kmetijske dejavnosti. 
Območje podeželskega naselja je namenjeno kmetijam in 
stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi. Dopustne 
dopolnilne dejavnosti so: 
- poslovne dejavnosti (J Informacijske in komunikacijske 

dejavnosti; K Finančne in zavarovalniške dejavnosti; L 
Poslovanje z nepremičninami; M Strokovne, znanstvene 
in tehične dejavnosti; N Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti).

(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopušča-
jo:
- gradnja novih objektov,
-  tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih in 

napravah, 
- nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funk-

cionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih 
objektov,

- odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
- rekonstrukcije objektov in naprav,
-  funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehno-

logije,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energe-

tike, prometa in zvez,
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prome-

tnic,
- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zago-

tavlja večjo varnost ljudi in objektov,
- spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti, 
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljav-
nimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:
- Stanovanjske stavbe:

- enostanovanjske stavbe,
- večstanovanjske stavbe,

- Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski 
objekti:
- garažne stavbe,
- druge nestanovanjske stavbe 
- nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 8. čle-

na tega odloka.
- Objekti prometne infrastrukture.
- Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi.
(4) Dopustna je gradnja objektov za namene rabe alternativnih 

energetskih virov.

7. člen 
(pogoji za projektiranje in gradnjo)

(1) V grafičnih prilogah je zarisan tloris stavb oz. objektov, 
možnost širitve je označena z območjem pozidave. 

(2) Etažnost objekta: na ravnem terenu je dopustna popolnoma 
ali delno vkopana klet(i) ter etažnost objektov do največ 
(K) + P + 1 + M. Na nagnjenem terenu je dopustna etažnost 
do največ (K) + P + 1M. 

(3) Osnovna oblika strehe je strma dvokapnica z dopustnim 
naklonom od 8° do 35º. Sleme dvokapnice mora biti vzpo-
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redno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v na-
gnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno s 
plastnicami. Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z 
ravno streho, dopustna je tudi izvedba zelene strehe.

(4) Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih 
izvornih kompleksih, objektih v EUP ali pEUP.

(5) Dovoz in dostop do objektov je urejen na južni strani ob-
močja.

8. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev 
naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: 
- Nezahtevni objekti:

- majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, 
enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi 
prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi),

- pomožni objekti v javni rabi,
- ograje, škarpe in podporni zidovi,
- mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, 

vodnjak, vodomet,
- samostojno parkirišče,
- športno igrišče na prostem,
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-

kanje
- objekt za oglaševanje,
- objekt za rejo živali,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejav-

nost.
- Enostavni objekti:

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
- pomožni objekti v javni rabi,
- ograja, podporni zid,
- mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, 

rezervoar, vodnjak,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja,
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in nama-

kanje (vodni zbiralnik, bazen za kopanje, okrasni ba-
zen, ribnik…),

- športno igrišče na prostem,
- objekt za oglaševanje,
- objekt za rejo živali,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt,
- pomožni komunalni objekti.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcelne meje 
s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,0 m. 
Na parcelno mejo so lahko postavljeni s soglasjem lastnika 
zemljiške parcele, na katero mejijo. Oddaljenost ograje in 
podpornih zidov naj bo minimalno 0,50 m (lahko se posta-
vijo tudi na parcelno mejo ampak le s soglašanjem lastnika 
zemljiške parcele, na katero mejijo).

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 

GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN 
GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen 
(skupne določbe glede prometnega urejanja)

(1) Za potrebe predmetne pozidave v območju OPPN je po-
trebno zagotoviti prometne in parkirne površine. 

(2) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko obstoječih 
in predvidenih novih prometnih površin. 

10. člen 
(prometno omrežje)

(1) Dostop do območja, ki ga obravnava OPPN, je iz zemlji-
šča s parc. št. 753/2 k.o. Rogoza (javno dobro). V tem delu 
cesta ni več kategorizirana zato je potrebno pri navezavi na 
obstoječo javno pot JP št. 880181 to ustrezno dimenzioni-
rati in urediti. 

(2) Parkiranje se zagotovi na lastnem zemljišču.

11. člen 
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega 

urejanja)
(1) Predvidena je gradnja nove komunalne opreme ali objektov 

in omrežij druge GJI. V kolikor je pozidavo možno vezati 
na obstoječe infrastrukturno omrežje, se le to opravi. Podat-
ki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih 
upravljavcev in služb. Pred izvedbo je potrebno na terenu 
določiti natančno lego posameznih vodov. 

(2) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Na-
tančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, 
ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in 
usmeritve tega načrta. Dopustna so odstopanja od rešitev 
v načrtu (trase posameznih vodov, zasnove, način priklju-
čevanja, etapnost izvedbe), ki so usklajene s posameznimi 
upravljavci infrastrukture. 

(3) Pri izdelavi tehnične dokumentacije (nadaljnjem načrtova-
nju pred izvedbo del) je obvezno sodelovanje z upravljav-
cem z upoštevanjem katastra obstoječih objektov in naprav. 
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamične posege 
v prostor, ki so možni tudi v primerni fazni izvedbi, si je 
pred izdelavo projektne dokumentacije potrebno pridobiti 
projektne pogoje in nato še soglasje.

12. člen 
(vodovodno omrežje)

(1) Predvideni objekt se lahko naveže na obstoječe javno vo-
dovodno omrežje. Zgraditi je potrebno priključek ustreznih 
dimenzij.

(2) Pri izgradnji je potrebno upoštevati vse tehnične predpise s 
področja oskrbe z vodo in predpise upravljavca.

13. člen 
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju trenutno ni obstoječega kanali-
zacijskega omrežja. Gradnja je bila predvidena v letu 2017.

(2) Za predvideni objekt je potrebno izvesti ločen sistem odvo-
dnje. Za fekalne vode se uredi odvodnjavanje v predvideno 
novo javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski sistem 
mora biti v celoti načrtovan vodotesno. V kolikor še v času 
gradnje objektov predvideno kanalizacijsko omrežje ne bo 
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zgrajeno, se kot začasna rešitev predvidijo individualne 
male komunalne čistilne naprave. 

(3) Meteorne vode iz streh in okolja se vodi ločeno v lokalno 
ponikanje oziroma preko razpršene odvodnje na parcelah 
investitorja.

(4) Meteorne vode iz dovozne ceste, parkirnih in manipulativ-
nih površin se naj po ustreznem predčiščenju ponikajo na 
parcelah investitorja (ne sme se obremenjevati javna komu-
nalna kanalizacija).

(5) Območje se v skladu z veljavno Uredbo o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega pla-
toja, Limbuške dobrave in Dravskega polja nahaja v šir-
šem vodovarstvenem območju zajetja pitne vode VVO III 
(Ur.l.RS št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15). Pri vseh posegih 
je potrebno upoštevati pogoje in omejitve veljavnega pred-
pisa o zaščiti podtalnice.

(6) Zaradi izkoriščenosti kanalizacijskega sistema se naj pred 
izdajo projektnih pogojev in soglasij izdela celovita hidra-
vlična študija obstoječega sistema – glede na predvideno 
izgradnjo kanalizacijskega sistema se naj to vključi v sku-
pen projekt.

14. člen 
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju se nahajajo obstoječi elektro-
energetski vodi. Predvideni objekti se lahko priključijo na 
obstoječe elektroenergetske vode.

(2) V fazi nadaljnjega načrtovanja je potrebno pridobiti natanč-
ne podatke o legi vodov in jih po potrebi prestaviti oziroma 
zaščititi v skladu s pogoji upravljavca.

15. člen 
(kabelsko in telekomunikacijsko omrežje)

(1) Možna je navezava na obstoječe kabelsko omrežje. 

16. člen 
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje bo urejeno individualno. Dopustna goriva so: 
utekočinjen naftni plin, obnovljivi viri energije (sekanci, 
sončna energija ipd.), sistemi ogrevanja s toplotno črpalko 
ali njihova kombinacija.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen 
(kulturna dediščina)

(1) Na ureditvenem območju OPPN ni enot nepremične kultur-
ne dediščine. 

(2) Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških osta-
lin:
- v kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene 

pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva 
kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se 

bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi;

- ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-
šni varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/in-
vestitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo do-
kumentira v skladu z določili arheološke stroke.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

18. člen 
(varstvo zraka)

(1) Skladno s Sklepom o določitvi območij in stopnji onesna-
ženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, 
delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona 
v zunanjem zraku (Ur.l. RS, št. 72/2003) se ureditveno ob-
močje OPPN nahaja v območju cone: Panonsko območje, 
SI 1. 

(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo 
mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.

(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči doda-
tno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih 
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med 
gradnjo. Poskrbi se za:
- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih 

poti v vetrovnem in suhem vremenu; 
- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

ceste;
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 

uporabljajo za prevoz.

19. člen 
(varstvo pred hrupom)

(1) Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005) se ureditveno območje 
OPPN nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko oprede-
ljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih 
prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po 
potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo. 

(3) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upo-
števati veljavno zakonodajo.

20. člen 
(varstvo voda)

(1) Območje OPPN se nahaja v širšem vodovarstvenem obmo-
čju zajetij pitne vode VVO III, kategorija 3, režim 3. 

(2) Za zbiranje, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunal-
nih in padavinskih voda je potrebno upoštevati naslednje:
- Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodo-

tesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpa-
dnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode 
se morajo obvezno priključiti na javni kanalizacijski 
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sistem, ko bo zgrajen sekundarni kanal, preko katerega 
bo omogočena priključitev obravnavanega območja na 
obstoječ primarni kanal, ki se zaključi na centralni ko-
munalni čistilni napravi.

- Padavinske vode z obravnavanega območja je treba, če 
ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, 
prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice 
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povr-
šin. Če ponikanje ni možno, in v kolikor geološke raz-
mere zato niso ugodne, je treba padavinske vode speljati 
v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik, če tega 
ni, pa razpršeno po terenu preko ustrezno velikega zadr-
ževalnika deževnice. Pri tem mora biti ureditev odvodnje 
načrtovana tako, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča 
ali objekti.

- Odvajanje padavinskih vod iz večjih ureditvenih območij 
je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni 
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda iz urbanih 
površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje 
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike 
(zatravitev, travne plošče, zbiralniki za padavinske vode, 
zadrževalni bazeni).

- Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in manipulativ-
nih površin naj se uredi preko ustrezno dimenzioniranih 
lovilcev olj s koalescentnimi filtri, ki naj bodo dimenzio-
nirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, inten-
ziteti padavin in možne pričakovane količine naftnih de-
rivatov. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, 
da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj 
(SIST EN 858-2).

(3) V primeru druge rabe vode (zalivanje oz. namakanje, pri-
dobivanje toplote, idr.) je treba za odvzem in rabo vode pri-
dobiti vodno pravico. Vodno dovoljenje je treba pridobiti 
pred pridobitvijo vodnega soglasja.

(4) V skladu z veljavnimi predpisi si mora investitor pri na-
slovnem organu, po končanem projektiranju in pred izgra-
dnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno 
soglasje.

21. člen 
(ohranjanje narave)

(1) Ureditveno območje OPPN v celoti leži izven območij var-
stva in ohranjanja narave.

(2) Za območje veljajo naslednje usmeritve in priporočila:
- pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo splošne 

usmeritve, splošna izhodišča in splošni pogoji za varstvo 
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje 
biotske raznovrstnosti.

22. člen 
(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje z odpadki se izvaja v skladu z veljavno zakono-
dajo in določili občinskega Odloka o načinu upravljanja 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov na območju Občine Hoče-Sliv-
nica (MUV št. 9/06). 

(2) Vse odpadke je potrebno ločevati ter predati v uporabo 
ustreznim prevzemnikom.

(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z 
gradbenimi odpadki, v skladu z veljavno zakonodajo.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER 
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED 
POŽAROM

23. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev 
kot so poplavna ogroženost, visoki nivoji podzemnih voda, 
erozivnost ter plazovitost terena. V širšem ureditvenem 
območju OPPN so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred 
erozijo.

(2) Obravnavano območje spada v zelo nizko stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. 

(3) Po podatkih iz atlasa okolja Agencije RS za okolje, iz karte 
verjetnosti pojavljanja plazov je razvidno, da se obravna-
vana lokacija nahaja na območju kjer je zelo majhna verje-
tnost pojavljanja plazov, iz opozorilne karte pa je razvidno, 
da se obravnavana lokacija nahaja na območju običajnih 
zaščitnih ukrepov. V primeru dozidave ali ponovne gradnje 
mora projektna dokumentacija vsebovati geološko poroči-
lo.

(4) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potreb-
no pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o 
nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost 
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na 
minimalno ob upoštevanju sledečega:
- nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene meha-

nizacije,
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih 

in strojnih olj,
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi ele-

menti z obstoječih utrjenih površin in objektov ter
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 

gradbenih in drugih materialov.
(5) V novem objektu glede na število prebivalcev ojačitev prve 

plošče ni potrebna.

24. člen 
(varstvom pred požarom)

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer je 
požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Mo-
žnost za nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je 
minimalna. V kolikor izbruhne požar se zelo počasi širi ali 
pa ugasne. Zelo malo gorljivega materiala je zajetega v po-
žaru, v glavnem je to zgornji sloj podrasti.

(2) Načrtovani objekti se uvrščajo med požarno manj zahtev-
ne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti 
izhaja iz posameznih načrtov, kot so določeni v predpisih 
o projektni dokumentaciji o graditvi objektov. Obvezna pri-
loga dokazila o zanesljivosti objekta je elaborat «zasnova 
požarne varnosti«.

(3) Na ureditvenem območju OPPN poteka javno vodovodno 
omrežje. Voda, potrebna za gašenje požara, je zagotovljena 
s hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega omrežja 
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zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo 
vode za gašenje.

(4) Za omejitev širjenja požara je zagotovljen minimalen od-
mik 4,00 m od meje parcele. Stavba mora biti projektirana 
in grajena tako, da je ob požaru na voljo zadostno število 
ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustre-
znih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.

(5) Intervencijska vozila bodo varno dostopala preko obstoječe 
dovozne ceste.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 

OPPN

25. člen 
(etapnost gradnje)

(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medse-
bojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funk-
cionalna celota vključno s prometno, komunalno in ener-
getsko infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi 
ureditvami.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD 
FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV

26. člen 
(dopustna odstopanja)

(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkci-
onalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če 
se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, 
energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, 
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, 
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega 
ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo po-
slabšati prostorske in okoljske razmere.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnje-
ga odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, 
z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno 
področje katerih spadajo ta odstopanja.

(3) Tlorisni gabariti so omejeni z območjem pozidave, ki je 
prikazano v grafični prilogi št. 4 in ki se lahko preseže z 
nadstrešnicami, zunanjimi stopnicami, vetrolovi, napušči, 
izzidki, balkoni.

(4) V višinskem gabaritu so tolerance ±1,00 m oz. brez omeji-
tve navzdol.

(5) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lo-
kacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so od-
stopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, 
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Ve-
čja odstopanja so dopustna skladno z določbami tega člena.

(6) Odstopanja pri komunalnem in energetskem urejanju (tudi 
na območju internih cest v območju OPPN), če to pogoju-
jejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te 
spremembe oziroma postavitev ne spreminjajo vsebinske-
ga koncepta OPPN.

X. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN 
IZVAJALCEV

27. člen 
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)

(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, dozi-
dave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot 
za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se mora-
jo uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti 
skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovne-
ga.

(2) Pri urejanju okolice objekta in javnih površin mora izdelo-
valec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vege-
tacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti 
provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

28. člen 
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne in-
frastrukture izven ureditvenega območja OPPN mora in-
vestitor pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca 
obravnavane infrastrukture. 

(2) Po končanem projektiranju in pred gradnjo objekta mora 
investitor pri naslovnem organu s področja varstva vodnih 
virov pridobiti tudi vodno soglasje.

29. člen 
(obveznost v času gradnje)

(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obve-
znosti:
- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce 

prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti ob-
stoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihaja-
lo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter 
da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vko-
pi),

- skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem mo-
žnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh ob-
stoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne okoljevarstvene 
varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesna-
ženja tal, vode in zraka ter varstvo pred hrupom pri tran-
sportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene služ-
be,

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolico objektov,

- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki 
bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane.
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(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernica-
mi za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

XI. KONČNE DOLOČBE

30. člen 
(vpogled v OPPN)

OPPN s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Hoče-
-Slivnica in na spletni strani Občine Hoče - Slivnica.

31. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju OPPN preneha 
veljati Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-
-Slivnica (MUV, št. 28/14, 4/15-teh.popravek, 10/15-obvezna 
razlaga, 23/15-teh.popravek, 24/15-obvezna razlaga, 1/16-teh.
popravek)).

32. člen 
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 03201-4/2018-009 Župan občine Hoče-Slivnica
Datum: 12. april 2018 dr. Marko Soršak, 
 univ. dipl. gosp. inž., s. r.

132

Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 16. in 110. člena Sta-
tuta Občina Hoče – Slivnica, (MUV št. 6/2010,19/2010) in Od-
loka o proračunu Občine Hoče – Slivnica za leto 2018 (MUV, 
16/2017, 24/2017, 34/2017) je občinski svet Občine Hoče–Sliv-
nica na svoji 24. redni seji, dne 11. aprila 2018, sprejel

R E B A L A N S
proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2018

1. člen
Odloku o proračunu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 

16/2017, 24/2017 in 34/2017) se v 2. členu spremeni tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

Skupina 
kontov

VRSTA PRIHODKOV PRORAČUN 
2018, v EUR

A BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

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

10.465.744,36

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.258.441,99

70 DAVČNI PRIHODKI (700+ 701+ 
702+ 703+ 704+ 705+ 706)

7.003.647,85

700 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

5.978.707,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 803.940,85 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE

221.000,00

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

1.254,794,14

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA

463.000,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 10.000,00

712 DENARNE KAZNI 17.100,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV

107.100,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 657.594,14

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

242.000,00

720 PRODAJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 

7.000,00

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA

235.000,00

73 PREJETE DONACIJE 39.000,00

730 PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIV VIROV

39.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.926.302,37

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNO FINANČNIH 
INSTITUCIJ

1.755.114,98

741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV EU-KOHEZIJA

171.187,39

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

17.215.280,29

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+404+409)

4.365.230,91

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Skupina 
kontov

VRSTA PRIHODKOV PRORAČUN 
2018, v EUR

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

609.192,24

401 PRISPEVEK DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST

89.860,00

402 IZDATEK ZA BLAGO IN 
STORITVE

3.503.761,77

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 55.000,00

409 SREDSTVA, IZLOČENA V 
REZERVE 

107.416,90

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414)

3.455.349,74

410 SUBVENCIJE 87.350,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOV 
IN GOSPODINJSTVOM

2.116.194,50

412 TRANSFERI NEPROFIT. 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

314.040,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI

937.765,24

414 TEKOČI TRANSFERI V 
TUJINO

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.143.332,87

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 

9.143.332,87

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 251.366,77

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI

145.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČ. UPORABNIKOM

106.366,77

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

-6.749.535,93

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

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

380.000,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

380.000,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

0

44 V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

15.500,00

Skupina 
kontov

VRSTA PRIHODKOV PRORAČUN 
2018, v EUR

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN NALOŽB

15.500,00

442 PORABA SR. IZ KUPNIN IZ 
NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAV. 
SKLADIH IN DR.PRAV. 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA

0

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

364.500,00

C RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 450.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 450.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 390.977,40

550 ODPLAČILO DOMAČEGA 
DOLGA

390.977,40

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

-6.326,013,33

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII)

59.022,60

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

6.749.535,93

XII. stanje sredstev na računih na dan 
31. 12. preteklega leta

6.326.013,33

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-kontov 
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se ob-
javlja na spletni strani Občine Hoče - Slivnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Viri sredstev za financiranje planiranih odhodkov so planirani 

prihodki za leto 2018.«

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska 

rezerva, kot nerazporejen del prihodkov, za financiranje name-
nov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih 
dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 
2018 določa v višini 101.799,16 EUR.
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Dodeljena sredstva iz splošne proračunske rezerve se razpo-
redijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Župan poroča 
občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve 
pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju pro-
računa.

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

skem uradnem vestniku. 

Številka: 410-13/2016 Župan občine Hoče-Slivnica
Datum: 11. april 2018 dr. Marko Soršak, 
 univ. dipl. gosp. inž., s. r.
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Na podlagi 6. in 7. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, 
št. 6/2010, 19/2010) ter Odloka o prazniku Občine Hoče-Slivnica 
(MUV, št. 32/1999) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 
svoji 24. redni seji, dne 11. aprila 2018, sprejel

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

nagradah občine Hoče-Slivnica 

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

Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 2/2016, 2/2017).

2. člen
V 12. členu odloka se dopolni zadnja alinea prvega odstavka, 

ki se glasi:
- politične stranke, podjetja, zavodi in društva, ki deluje-

jo na območju Občine Hoče-Slivnica, na podlagi sklepa organa 
upravljanja. 

3. člen
V 12. členu odloka se spremeni zadnji odstavek, ki se glasi:
Isti predlagatelj lahko za vsako priznanje in nagrado predlaga 

le enega kandidata.

4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se novi 13. člen glasi:
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mora biti predložen v 

pisni obliki in mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju;
- podatke o kandidatu oz. kandidatih za priznanje oz. na-

grado; 
- vrsto predlaganega občinskega priznanja oz. nagrade;

- podpisano izjavo kandidata za priznanje oz. nagrado, da 
se s predlogom strinja in potrjuje zapisane podatke;

- obrazložitev oz. utemeljitev predloga, ki mora biti jasna 
in konkretna s poudarkom na posebnih zaslugah, zaradi 
katerih se posameznika, podjetje, zavod in drugo organi-
zacijo, skupnost ali društvo predlaga za eno izmed pri-
znanj ali nagrad;

- priloge, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi.

5. člen
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 03201-4/2018 -013 Župan občine Hoče-Slivnica
Datum: 11. april 2018 dr. Marko Soršak, 
 univ. dipl. gosp. inž., s. r.
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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 41/2007 – uradno prečiščeno besedilo, Uredbe 
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstveni 
storitev (Uradni list RS, š. 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZU-
TPG, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 
62/2010-ZUPJS, 3/2011, 40/2011, 57/2011), Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/2006, 127/2006, 51/2008, 6/2012), Pravilnika o 
standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 104/2011), Rasti elementov cen socialno varstvenih stori-
tev za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/2013) in 16. člena Statuta 
Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/2010 in 19/2010) je Občinski 
svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 24. redni seji, dne 11. aprila 
2018, sprejel

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

na domu« v Občini Hoče-Slivnica

1.
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica sprejme Sklep o soglas-

ju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v 
Občini Hoče-Slivnica, kot jo je predlagal izvajalec storitve, Cen-
ter za pomoč na domu Maribor.

2.
Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini 

na domu« v Občini Hoče-Slivnica znaša 17,42 € na uro za upo-
rabnika 4,53 €.
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Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini 
na domu« v Občini Hoče-Slivnica znaša 22,75 € na uro ob nede-
ljah, za uporabnika 6,35 €.

Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini 
na domu« v Občini Hoče-Slivnica znaša 24,17 € na uro ob pra-
znikih in dela prostih dnevih, za uporabnika 6,80 €.

Prispevek uporabnika na uro opravljene storitve pomoči na 
domu znaša 4,53 €, ob nedeljah znaša 6,35 € in ob praznikih in 
dela prostih dnevih znaša 6,80 €, razliko do zgoraj navedenih 
polnih cen glede na termin opravljene storitve poravna občina 
Hoče Slivnica.

3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati cena socialno 

varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki je bila veljavna 
od 1. 6. 2017.

4.
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. aprila 2018 dalje.

Številka: 03201-4/2018 -007 Župan občine Hoče-Slivnica
Datum: 11. april 2018 dr. Marko Soršak, 
 univ. dipl. gosp. inž., s. r.
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Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – 
sklep US, 86/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZU-
reP-2) in 30. člena Statuta občine Hoče-Slivnica (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 6/10 in 19/10) je župan Občine Hoče - Slivnica 
dne 18. aprila 2018 sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev št. 8 

občinskega prostorskega načrta občine Hoče-Slivnica

1. člen 
(uvodne določbe)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in do-
polnitev št. 8 Občinskega prostorskega načrta občine Hoče-Sliv-
nica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Hoče - Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/14, 4/15 
– tehnični popravek, 10/15 – obvezna razlaga, 23/15 - tehnični 
popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 1/16 - tehnični popravek, 
9/16, 10/16 - tehnični popravek, 6/17, 9/17 – tehnični popravek, 
23/17 in 24/17, 3/18-obvez. razlaga; v nadaljevanju SD-OPN8).

Pravna podlaga za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev 
SD-OPN8 je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ura-

dni list Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep 
US, 76/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 
ostali relevantni sistemski in področni zakoni ter ustrezni podza-
konski predpisi.

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

SD-OPN8)
Občina Hoče - Slivnica je v letu 2014 sprejela temeljni ob-

činski prostorski akt, ki ga opredeljuje ZPNačrt, t.j. OPN. Gre 
za prostorski akt, ki celovito ureja prostor ter vključuje tako 
strateške vsebine kot tudi izvedbena določila, ki so podlaga za 
pridobivanje oz. izdajanje gradbenih dovoljenj ter izvajanje po-
segov v prostor. Z njim se urejajo območja za poselitev, vključno 
z gradnjo v odprtem prostoru občine in ostalimi območji, name-
njenimi poselitvi. Poleg za območje poselitve so z OPN določeni 
tudi prostorski izvedbeni pogoji za dopustne posege in ureditve 
na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih, za urejanje 
infrastrukturnih omrežij, za varovanje posameznih sestavin in 
vrednot okolja, podane so usmeritve za podrobnejše prostorsko 
načrtovanje idr.. 

Po uveljavitvi OPN so se pojavile nove pobude za razvoj 
posameznih območij in za različne dejavnosti v občini. Med te 
pobude sodi tudi pobuda, ki se nanaša na dolgoročno izvedbo 
obsežnega razvojnega projekta na območju Letališča Edvarda 
Rusjana Maribor. Načrti obsegajo razvoj letališke infrastruktu-
re ter spremljajoči komercialni program. Nekatere načrtovane 
prostorske ureditve so prostorske ureditve državnega pomena, 
kot jih določajo predpisi iz področja prostorskega načrtovanja 
in umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, 
druge prostorske ureditve pa lokalnega pomena.

Za prostorske ureditve državnega pomena je v teku postopek 
priprave državnega prostorskega načrta, prostorske ureditve lo-
kalnega pomena pa se načrtujejo na občinski ravni z občinskimi 
prostorskimi akti.

Na občino Hoče – Slivnica je bila naslovljena pobuda, da se 
na delu stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo »povr-
šine letališč« (»PL«) v enoti urejanja prostora »SL 13/1«, name-
njeni izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja 
letališkega prometa, dopusti tudi izgradnja trgovskega centra, 
simulatorja letenja, poslovnega centra in hotela. Pobudnik je pre-
dlagal, da se omogoči izvedba investicije skozi postopek spre-
memb in dopolnitev SD-OPN8, ki se začenja s tem sklepom.

3. člen 
(območje in predmet sprememb in dopolnitev OPN)

Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na severozahodni 
del enote urejanja prostora »SL 13/1« in delno posega na obrob-
ne površine EUP DP56 in DP63, v skupni površini cca 5,85 ha. 
Obsegajo naslednje vsebine:
- dopolnitev strateškega dela odloka s vključitvijo usmeritev 

za razvoj delavnosti lokalnega pomena v območju LERM,
- spremembo podrobnejše namensko rabo prostora tako, da 

bo omogočala umestitev prej navedenega programa v pro-
stor, vključno s prilagoditvijo EUP;

- določitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tako, 
da bo OPN neposredna podlaga za pridobivanje gradbenih 
dovoljenj za izvajanje posegov v prostor, kot to opredeljuje 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=7ac0663a-9324-434d-91c5-b964b89d471e
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drugi odstavek 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in na-
činu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07).

Območje in natančna vsebina sprememb in dopolnitev se 
podrobneje opredelita v samem postopku priprave sprememb in 
dopolnitev SD-OPN8 po programski uskladitvi z Ministrstvom 
za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor ter po opre-
delitvi območja, ki bo zajeto v urejanje z državnim prostorskim 
načrtom za Letališče Edvarda Rusjana Maribor.

Spremembe in dopolnitve SD-OPN8 bodo potekale po re-
dnem postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega 
akta. 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN zagotovi pobu-
dnik potrebne strokovne podlage (v nadaljevanju SP), z ustrezno 
opredelitvijo in utemeljitvijo vsebin, ki so predmet sprememb in 
dopolnitev SD-OPN8. SP za določitev podrobnih prostorskih iz-
vedbenih pogojev se pripravijo na geodetskem načrtu, izdelanem 
po Pravilniku o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).

Pri pripravi SP je potrebno upoštevati veljavne varstvene re-
žime in druge prostorske varovalne omejitve, splošne smernice 
nosilcev urejanja prostora ter usmeritve iz državnih prostorskih 
aktov, prav tako pa tudi SP, izdelane v dosedanjih postopkih pri-
prave OPN Hoče – Slivnica in njegovih že sprejetih sprememb 
ter okoljska in druga poročila, študije in ostale dokumente, ki se 
nanašajo na območje zajeto v pripravo SD-OPN8.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v postopku ugotovijo, 
da je potrebno izdelati dopolnitev SP oz. dodatne SP, mora pobu-
dnik dopolniti gradivo z zahtevanimi dokumenti.

5. člen 
(udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev OPN je Občina Hoče 

- Slivnica.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev OPN je SHS 

aviation d.o.o..
Prostorskega načrtovalca bo izbral naročnik.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sodelujejo 

nosilci urejanje prostora, ki so zajeti v navedene skupine, če se 
spremembe nanašajo na področja njihove pristojnosti:
1. nosilci urejanja prostora s seznama državnih nosilcev ure-

janja prostora,
2. ostali državni nosilci urejanja prostora in
3. lokalni nosilci urejanja prostora,

V postopek se vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na oko-
lje, zaradi presoje, ali je za spremembe in dopolnitve SD-OPN8 
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

6. člen 
(postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in 

dopolnitev SD-OPN8)
Posamezne faze sprememb in dopolnitev SD-OPN8 se izve-

dejo v naslednjih okvirnih rokih:

aktivnost nosilec rok oz. trajanje 
aktivnosti

priprava in sprejem 
sklepa o pričetku 

postopka in objava v 
uradnem glasilu

občinska 
uprava, 
župan

izvedeno

izdelava strokovnih 
podlag in osnutka 

sprememb in dopolnitev 
SD-OPN8 

prostorski 
načrtovalec, 

občinska 
uprava

do 2 meseca po 
dokončni uskladitvi 
vsebine in območja 

sprememb in 
dopolnitev SD-OPN8

pridobivanje prvih 
mnenj NUP in odločbe 
o potrebnosti izvedbe 

postopka CPVO

občinska 
uprava

rok za NUP: 30 dni 
od prejema vloge za 
izdajo mnenja oz. 

odločbe

izdelava dodatnih 
strokovnih podlag ali 

njihove dopolnitve (po 
potrebi)

prostorski 
načrtovalec

do 1 mesec po 
prejemu in analizi 

prvih mnenj NUP in 
po odločitvi o izvedbi 

postopka CPVO

izdelava dopolnjenega 
osnutka sprememb in 
dopolnitev SD-OPN8

prostorski 
načrtovalec

do 1 mesec po 
prejemu prvih mnenj 
NUP in po odločitvi 
o izvedbi postopka 

CPVO oz. po 
dopolnitvi strokovnih 

podlag

javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni 

obravnavi

občinska 
uprava

objavi pripravljavec 
najmanj 7 dni pred 

začetkom javne 
razgrnitve

javna razgrnitev in javna 
obravnava

občinska 
uprava

javna razgrnitev 
traja 30 dni, javna 

obravnava se 
izvede v času javne 

razgrnitve

priprava strokovnih 
stališč do pripomb in 
predlogov iz javne 

razgrnitve in obravnave 

prostorski 
načrtovalec

do 2 tedna po končani 
javni razgrnitvi in 
ureditvi pripomb

sprejem stališč do 
pripomb iz javne 

razgrnitve in obravnave

župan do 5 dni po uskladitvi 
stališč

izdelava predloga 
sprememb in dopolnitev 

SD-OPN8

prostorski 
načrtovalec

do 1 mesec po 
sprejemu stališč 

pridobivanje drugih 
mnenj NUP 

občinska 
uprava

rok za NUP: 30 dni 
od prejema vloge za 

izdajo

uskladitev predloga in 
sprejem sprememb in 

dopolnitev SD-OPN8 na 
občinskem svetu 

občinski 
svet

prva redna seja 
občinskega sveta 
po oblikovanju 

usklajenega predloga 
akta



STRAN 260 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 9 – 20. 4. 2018

objava v uradnem glasilu občinska 
uprava

prva številka 
uradnega glasila po 

sprejemu akta

izdelava končnih 
elaboratov 

prostorski 
načrtovalec

1 teden po objavi v 
uradnem glasilu

V kolikor bo za spremembe in dopolnitve SD-OPN8 potreb-
no izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po pred-
pisih, ki urejajo varstvo okolja, se ta postopek ustrezno vključi 
v postopek in roke priprave sprememb in dopolnitev SD-OPN8.

7. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Pripravo sprememb in dopolnitev SD-OPN8 financira pobu-
dnik. 

8. člen 
(Druge določbe)

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na 
spletni strani občine Hoče - Slivnica ter začne veljati naslednji 
dan po objavi na spletni strani občine Hoče - Slivnica. 

Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sose-
dnjim občinam.

Številka: 350-1/2018-003 Župan občine Hoče-Slivnica
Datum: 18. april 2018 dr. Marko Soršak, 
 univ. dipl. gosp. inž., s. r.
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Na podlagi 95. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15), 6. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno pre-
čiščeno besedilo), 21. in 65. 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), 7. in 9. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 96/15) ter 23. člena Statuta Mestne 
občine Maribor (MUV št. 10/11, 8/14), je Mestni svet Mestne 
občine Maribor na 26. dopisni seji, ki je potekala od 3. do 6. 
aprila 2018, sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v 

mestni občini Maribor

1. člen 
V Odloku o občinskih cestah (Uradno prečiščeno besedilo; 

Medobčinski uradni vestnik št. 32/17) se v tretjem odstavku 41. 
člena besedna zveza »Mestne občine Maribor« nadomesti z be-

sedo »MOM« in se doda besedilo »ali javni zavod, katerega usta-
noviteljica je MOM«.

2. člen
V 43. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, 

ki se glasi:
»Sanacijo javnih prometnih površin oziroma izvajanje vzdr-

ževalnih del, ki jih opredeljuje Pravilnik o rednem vzdrževanju 
javnih cest, sme izvajati le koncesionar, izbran za izvajanje re-
dnega vzdrževanja občinskih cest.«

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek, postanejo četrti, 
peti, šesti in sedmi odstavek.

3. člen
V drugem odstavku 54. člena se za prvim stavkom doda nov 

stavek, ki se glasi: »Parkiranje na teh površinah je brezplačno.«.

4. člen
V šestem odstavku 62. člena se za prvo alinejo doda nova 

druga alineja, ki se glasi:
»- vozila servisne in kurirske dejavnosti, kadar vstopajo izven 

dostavnega časa in vozilo ustavijo na najbližjem označenem do-
stavnem mestu;«.

Dosedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma, de-
veta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja, postanejo tretja, četrta, 
peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in tri-
najsta alineja.

Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se 
glasi:

»Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se strošek izdela-
ve elektronske vstopne kartice ali njej enakovredne elektronske 
naprave ne plača za potrebe vstopanja vozil nujne medicinske 
pomoči, gasilskih vozil, vozil zaščite in reševanja, vozil policije, 
vozil v lasti ali uporabi Mestne uprave MOM.«

Dosedanji enajsti in dvanajsti odstavek, postaneta dvanajsti 
in trinajsti odstavek.

5. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:

»63. člen 
(dostava v območju za pešce)

Dostava v območju za pešce se opravlja v dostavnem času med 
05.00 in 10.00 uro ter med 20.00 in 22.00 uro. Vožnja v območju 
za pešce izven dostavnega časa je dovoljena za vozila, ki so na-
vedena v Zakonu o pravilih cestnega prometa in vožnjo vozil za:
- izvedbo dostave za gradnjo;
- servisne in kurirske dejavnosti, če je vozilo na električni 

pogon;
- servisne in kurirske dejavnosti, do najbližjega označenega 

dostavnega mesta;
- izvajanje varovanja premoženja;
- izvedbo intervencije;
- izvajanje dostave za javne prireditve turističnega, humani-

tarnega, športnega, izobraževalnega in kulturnega pomena 
ter izvedbo dostave za politične prireditve;
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- izvajanje dostave za izvedbo javne prireditve, ki jo orga-
nizira MOM ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je 
MOM;

- izvajanje dostave za izvedbo investicijskih vzdrževalnih 
del na objektih v lasti MOM in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je MOM, kadar je investitor del MOM;

- lastnikov ali najemnikov garaž znotraj območja za pešce z 
vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5t;

- lastnikov ali najemnikov poslovnih prostorov ali stanovanj 
znotraj območja za pešce, če imajo zagotovljen parkirni 
prostor, z vozili, katerih največja dovoljena masa ne prese-
ga 3,5t;

- vožnjo dostavnih vozil gostinskih obratov, ki dostavljajo 
hrano na lokacije izven območja za pešce;

- vožnjo turističnega vlaka;
- vožnjo vozila izvajalca gospodarske javne službe mestnega 

linijskega prevoza potnikov iz 62. člena tega odloka;
- vožnjo kočije s konjsko vprego;
- vožnjo avtotaksi vozil iz 62. člena tega odloka;
- službena vozila MOM.

V območju za pešce je v dostavnem času dovoljena vožnja in 
ustavitev vozil do 5 ton največje dovoljene mase. Prekoračitev 
največje dovoljene mase 5 ton je dovoljena za dostavo gradbene-
ga materiala ali drugih izdelkov, ki imajo takšno dimenzijo, maso 
in obliko, da jih ni mogoče dostaviti drugače, le s posebnim do-
voljenjem za prevoz, ki ga na podlagi vloge in proti plačilu izda 
pristojni organ. Prekoračitev največje dovoljene mase je ob vsa-
kem času dovoljena tudi za vozila, ki izvajajo dostavo iz četrte 
in pete alineje prejšnjega odstavka tega člena, pri čemer pristojni 
organ lahko natančneje določi poti izvajanja dostave.

Vožnja vozil iz tretje alineje prvega odstavka je izven dostav-
nega časa dovoljena za vozila katerih največja dovoljena masa 
ne presega 3,5 t.

Vožnja vozil iz enajste alineje prvega odstavka je izven do-
stavnega časa dovoljena za vozila na električni pogon katerih 
največja dovoljena masa ne presega 3,5 t.

Za izvajanje dostave v jutranjem terminu, smejo vozila v ob-
močje za pešce zapeljati do 9.30 ure, čas od 9.30 do 10.00 ure je 
namenjen izključno njihovemu izvozu iz območja za pešce.

Zaradi prevoza, nakladanja in razkladanja tovora ne sme biti 
ogrožen ali oviran promet pešcev oziroma poškodovana javna 
površina.

Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna 
v nasprotju z s prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim ali šestim 
odstavkom tega člena.

V primeru ravnanja v nasprotju s petim odstavkom tega čle-
na, lahko pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu pravic iz 
dovoljenja iz 62. člena tega odloka.« 

6. člen
V prvem odstavku 65. členu se na koncu besedila pete alineje 

črta pika in se nadomesti s podpičjem. Za peto alinejo se dodata 
nova šesta in sedma alineja, ki se glasita:

» - električna vozila, ki se oddajajo v najem po sistemu »sou-
poraba vozila«, - službena vozila MOM.«

7. člen
V prvem dostavku 66. členu se besedilo »med 05.00 in 09.00 

uro«, nadomesti z besedilom »med 05.00 in 10.00 uro«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavke, ki se glasi:
»Za izvajanje dostave v jutranjem terminu, smejo vozila v 

varovano območje umirjenega prometa zapeljati do 9.30 ure, čas 
od 9.30 do 10.00 ure je namenjen izključno njihovemu izvozu iz 
območja.«

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavke, postanejo tretji, 
četrti, peti in šesti odstavek.

Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se strošek izdela-
ve elektronske vstopne kartice ali njej enakovredne elektronske 
naprave ne plača za potrebe vstopanja vozil nujne medicinske 
pomoči, gasilskih vozil, vozil zaščite in reševanja, vozil policije, 
vozil v lasti ali uporabi Mestne uprave MOM.«

Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in deveti 
odstavek.

V novem devetem odstavku se beseda »enajstega« nadomesti 
z besedo »osmega«.

8. člen
66.a člen se spremeni tako, da se glasi:

66.a člen 
(vstop v varovana območja umirjenega prometa s 

prilagojenim režimom)
Varovana območja umirjenega prometa s prilagojenim reži-

mom so:
- Območje Tržnice na Vodnikovem trgu in Pristaniški ulici;
- Območje na Pohorski ulici v bližini objekta Pohorske vzpe-

njače.
V varovana območja iz prejšnjega odstavka smejo zapeljati vozil 

iz 32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa in:
- vozila stanovalcev;
- vozila pravnih oseb in najemnikov poslovnih prostorov;
- vozila s katerimi se izvaja dostava kot oskrba subjektov iz 

prve in druge alineje tega člena;
- vozila za izvajanje dostave za potrebe izvajanja javnih pri-

reditev,
- službena vozila MOM.

V varovano območje tržnice smejo zapeljati tudi:
- vozila za potrebe izvajanja dostave za izvajanje tržnične 

dejavnosti;
- vozila izvajalca gospodarske javne službe mestnega linij-

skega prevoza potnikov, ki so na električni pogon.
V varovano območje na Pohorski ulici smejo zapeljati tudi:

- vozila izvajalca gospodarske javne službe mestnega linij-
skega prevoza potnikov;

- avtotaksi vozila z dovoljenjem za opravljanje avtotaksi de-
javnosti na območju MOM;

- električna vozila, ki se oddajajo v najem po sistemu »sou-
poraba vozila«;

- vozila, potrebna za izvajanje upravljanja z žičniškimi na-
pravami ter površinami za šport in rekreacijo;

- avtodomi, ki bodo koristili postajališče za avtodome.
Razen vozil iz 32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, 

službenih vozil MOM in vozil iz četrtega odstavka tega člena, 
smejo vozila v varovano območje zapeljati na podlagi dovoljenja 
pristojnega organa.

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju s petim odstavkom tega člena.
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Premične fizične zapore, ki preprečujejo vožnjo vozil, so lah-
ko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V 
tem primeru upravičenec do vstopa v varovano območje umirje-
nega prometa pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico 
za upravljanje premičnih zapor. Za izdajo elektronske kartice se 
plača strošek izdelave kartice.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se strošek izdela-
ve elektronske vstopne kartice ali njej enakovredne elektronske 
naprave ne plača za potrebe vstopanja vozil nujne medicinske 
pomoči, gasilskih vozil, vozil zaščite in reševanja, vozil policije, 
vozil v lasti ali uporabi Mestne uprave MOM.

V primeru ne upravičene uporabe elektronske vstopne karti-
ce, ali ugotovljenih kršitev uporabe prostora za izvajanje dostave, 
ki bi pomenile zamudo v javnem potniškem prometu, lahko pri-
stojni organ z odločbo odloči o odvzemu pravic iz dovoljenja iz 
tega člena ali spremembe pravic na elektronski vstopni kartici.«

9. člen
V 66.e členu se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda 

besedilo »če se takšno mesto nahaja na parkirni površini iz druge 
alineje drugega odstavka 50. člena tega odloka.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti 

dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 00700-3/2018-1 Župan
Datum: 6. april 2018 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in14/15 - ZUUJFO ), 3. ter 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 
23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 10/2011 in 18/2014) je Mestni svet Mestne občine 
Maribor na svoji 26. dopisni seji, ki je potekala od 3. do 6. aprila 
2018 sprejel

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

gospodarskih javnih službah v mestni občini Maribor

1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni 

občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/2012 -UPB, 

13/2012, 11/2013, 12/2014, 25/2014 in 15/17) se v 5. členu doda 
nova, 13. točka, ki se glasi: »13. zagotavljanje 24- urne dežurne 
službe pogrebne dejavnosti«.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Na območju mestne občine se kot izbirne lokalne gospodar-

ske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba z energetskimi plini,
2. oskrba s toplotno energijo,
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob 

ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju pro-
metne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi 
naselja,

4. varstvo pred požarom,
5. upravljanje s pristanišči oziroma vstopno- izstopnimi me-

sti,
6. prevoz potnikov po žičniških napravah,
7. monitoring stanja okolja,
8. upravljanje prometnega dela Avtobusne postaje Maribor,
9. vzdrževanje in upravljanje tržnic,
10. upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje 

posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest.«

3. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako da se glasi:
» (5) Mestna občina zagotavlja preko javnega podjetja go-

spodarske javne službe iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 9. točke prvega 
odstavka 5. člena ter 2., 6., 7. in 8., točke 6. člena tega odloka.«

4. člen
Peti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Mestna občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih 

gospodarskih javnih služb iz 3., 8., 9., 10., 11. ter 13. točke pr-
vega odstavka 5. člena in 1., 3., 4., 9. in 10. točke 6. člena tega 
odloka.«.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 00700-20/2017-1 Župan
 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 
- ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. 
US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 
66/17 in 61/17 - GZ), in 39. čl. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 23. čl. Statu-
ta mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) je Mestni 
svet mestne občine Maribor na 26. dopisni seji, ki je potekala od 
3. do 6. aprila 2018 sprejel

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

pomena v mestni občini Maribor

I.
Nepremičnini:

Šifra 
k.o.

Ime 
k.o.

Parc.
št.

Kategorizacija

657 Maribor 
Grad

2144/2 Glavna mestna cesta

LG št. 243810, št. odseka 243819

657 Maribor 
Grad

2145/2 Glavna mestna cesta
LG št. 243810, št. odseka 243819

Javna pot
JP št. 749380, št. odseka 749381

predstavljata kategorizirani javni občinski cesti in pot ter pri-
dobita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti 
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ma-
tična št.: 5883369000, do celote (1/1). 

II.
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se na podlagi prav-

nomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena, v zemljiški knjigi predlaga 
vpis lastninske pravice v korist Mestne občine Maribor, Ul. hero-
ja Staneta 1, 2000 Maribor, matična št.: 5883369000, do celote in 
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 47800 - 66/2018 Župan
Datum: 12. april 2018 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 10/11 in 8/14) je Mestni svet Mestne občine Maribor 
na 26. dopisni seji, ki je potekala od 3. do 6. aprila 2018 sprejel

O B V E Z N A  R A Z L A G A
petega odstavka 17. člena Odloka prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor

I.
Obvezna razlaga petega odstavka 17. člena Odloka o prostor-

skih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta 
Maribor (MUV, št. 1/14-UPB, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 
29/16, 9/17, 1/18) se glasi: 

»Višina objekta bivše Slavije ne sme presegati višine 40 m« 
se razlaga tako, da je višina objekta bivše Slavije razdalja med 
najnižjo koto terena in najvišjo točko atike. Dopustno višino 
objekta pa lahko za največ en meter presegajo tehnični elementi, 
ki so locirani na strehi: dimnik, strojnica in druge inštalacijske 
naprave, dostop do strehe in naprava elektronske komunikacijske 
infrastrukture.

II.
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ure-

ditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor 
(MUV, št. 1/14-UPB, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16, 
9/17, 1/18) in začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku. 

Številka: 35005-9/2018 Župan
Datum: 9. april 2018 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12, 
46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1314), 29. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi Zakon o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 
14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV 
št. 24/2015, 16/2017) je Občinski svet Občine Miklavž na Dra-
vskem polju na 30 redni seji, dne 16. aprila 2018 sprejel

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

Dravskem polju za leto 2017

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

Miklavž na Dravskem polju za leto 2017, katerega sestavni del 
je zaključni račun sredstev rezerv. Zaključni račun proračuna 
sestavljata splošni in posebni del proračuna, ki sta sestavni del 
navedenega odloka.

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

polju za leto 2017 izkazuje naslednje zneske:
Skupina 

podskupina 
kontov

Vrsta prihodka / odhodka Realizacija 
proračuna 

2017, 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)

4.638.717

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.433.635

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706)

3.760.953

700 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

3.135.087

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 602.108

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

23.758

706 DRUGI DAVKI 0

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

672.682

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA

276.190

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.710

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI

4.894

Skupina 
podskupina 

kontov

Vrsta prihodka / odhodka Realizacija 
proračuna 

2017, v EUR

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV

359

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 386.529

72 KAPITALSKI PRIHODKI (722) 21.832

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

0

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA

21.832

73 PREJETE DONACIJE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741)

183.250

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

171.666

741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU

11.584

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

5.245.432

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

 1.441.385

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

528.562

401 PRISP. DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

88.592

402 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE

819.092

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5.139

409 REZERVE 0

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

1.679.698

410 SUBVENCIJE 5.257

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

1.211.631

412 TRANSFERI NEPRIDOBIT. 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

131.996

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI

330.814

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.015.650

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

2.015.650

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

108.699

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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Skupina 
podskupina 

kontov

Vrsta prihodka / odhodka Realizacija 
proračuna 

2017, v EUR

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAV. IN FIZIČNIM OSEBAM

46.661

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČ. UPORABNIKOM

62.038

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

-606.715

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 118.764

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 118.764

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

-725.479

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

-118.764

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

606.715

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

852.089

2. Zaključni račun sredstev rezerv za naravne nesreče izka-
zuje:

Sredstva rezerv za naravne nesreč v EUR

Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2017 51.674,21

Oblikovanje sredstev rezerv v letu 2017 24,58

Poraba sredstev rezerv v letu 2017 0,00

Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2017 51.698,79

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

vskem polju na dan 31.12.2017 znaša 852.089 EUR, sredstva se 
prenesejo v proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 
2018.

Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2017 znaša 51.698,79 
EUR, sredstva se prenašajo v leto 2018.

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

skem uradnem vestniku.

 Župan občine
Številka: 4103-0001/2018 Miklavž na Dravskem polju 
Datum: 16. april 2018 Leo Kremžar, univ. dipl. nov., s.r.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) in 8. člena Odloka o 
opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopali-
škem redu v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 101/2006) je 
občinski svet Občine Sveta Ana na 19. redni seji, dne 11. aprila 
2018 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceni vzdrževanja 

pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana

1. člen
S tem sklepom se spreminja Sklep o ceni vzdrževanja poko-

pališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana (MUV št. 29/2014) – v 
nadaljevanju: sklep.

2. člen
Besedilo drugega člena sklepa se spremeni tako, da se glasi: 
„Cena uporabe mrliške veže znaša:

- 60,00 EUR, v kolikor je mrliška veža v uporabi dva ali več 
dni,

- 40,00 EUR, v kolikor je mrliška veža v uporabi samo na 
dan pogreba.

V ceno ni vračunan DDV, ta se obračuna po predpisani davčni 
stopnji na dan izdaje računa.

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

uradnem vestniku.

Številka: 35409-02/2014 Župan
Datum: 11. april 2018 Silvo Slaček, 
 dipl. ekon., inž. gr., 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, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 110/11 – ZDIU12, /13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 
107/2010, MUV št. 6/2014 ) je Občinski svet Občine Sveta Ana 
na 19. redni seji, dne 11. aprila 2018 sprejel 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna občine Sveta Ana za leto 2017

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za 

leto 2017.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017 

izkazuje:
KONTO NAZIV ZNESEK 

V EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

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

2.196.296

Tekoči prihodki (70+71) 1.961.595

70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.722.657

700 Davki na dohodek in dobiček 1.590.930

703 Davki na premoženje 73.111

704 Domači davki na blago in storitve 58.616

706 Drugi davki 0

71 Nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714)

238.938

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

19.416 

711 Takse in pristojbine 3.372 

712 Globe in denarne kazni 513

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 84.934

714 Drugi nedavčni prihodki 130.703 

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 49.848

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

49.848

73 Prejete donacije (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 Transferni prihodki (740+741) 184.853

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij

173.028

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. 
proračuna EU

11.825

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.453.988

40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 707.505

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 224.334

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.798 

402 Izdatki za blago in storitve 435.696 

403 Plačila domačih obresti 0 

409 Rezerve 11.677 

41 Tekoči transferi (410+411+412+413) 704.688

410 Subvencije 0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 511.891

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

34.214

413 Drugi tekoči domači transferi 158.583 

42 Investicijski odhodki (420) 984.693

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 984.693

43 Investicijski transferi (430) 57.102

430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam

44.052

431 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

13.050 

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

-257.692

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev (750+751)

0
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750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev (440+441)

0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 103.675

50 Zadolževanje (500) 103.675

500 Domače zadolževanje 103.675

VIII. ODPLAČILO DOLGA 61.111

55 Odplačilo dolga (550) 61.111

550 Odplačilo domačega dolga 61.111

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

- 
215.128

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 42.564

XI. NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX.) 250.864

XII.  SREDSTVA NA RAČUNIH NA 
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

19.198

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in 
njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, 
računov finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so 
sestavni del zaključnega računa. 

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017 se 

objavi na spletni strni občine in v Medobčinskem uradnem ve-
stniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 41009-01/2018 Župan
Datum: 11. april 2018 Silvo Slaček, 
 dipl. ekon., inž. gr., s.r.
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Na podlagi 16. čl. Statua Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Med-
občinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Ju-
rij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 12. aprila 2018, sprejel 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
V Statutu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski ura-

dni vestnik, št. 16/10, v nadaljevanju: Statut) se v 3. členu beseda 
»zakona« nadomesti z besedo: »zakonov«.

2. člen
Četrta alineja 7. točke 7. člena Statuta se spremeni tako, da 

se glasi: 
»- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob 

rojstvih otrok, zlatih porokah, obletnicah občanov ali drugih po-
sebnih priložnostih.« 

3. člen
V drugem odstavku 11. člena Statuta se črta besedilo: »oziro-

ma drugih služb nadzora«. 

4. člen
Črta se četrti odstavek 13. člena Statuta. 

5. člen
Črta se drugi odstavek 15. člena Statuta. 

6. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena Statuta, in sicer: 

- spremeni se tretja alineja drugega odstavka 16. člena, tako 
da se glasi: » - na predlog župana sprejme odlok o notranji 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave,«

- v peti alineji se črta besedilo: »daje soglasje k prenosu na-
log iz državne pristojnosti na občino in«, 

- spremeni se enajsta alineja drugega odstavka 16. člena, 
tako da se glasi: »- sprejme načrt ravnanja s stvarnim pre-
moženjem občine v skladu z zakonskimi določili.«

7. člen
Drugi odstavek 17. člena Statua se spremeni tako, da se glasi: 
»Nezdružljivost članov občinskega sveta ureja zakon.«
Črta se tretji odstavek 17. člena Statua.

8. člen
V sedmem odstavku 20. člena Statuta se v prvem stavku za 

besedo »sveta« črta vejica in besedna zveza »predsedniku nad-
zornega odbora občine«.
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9. člen
Spremeni se četrti odstavek 26. člena Statuta tako, da se glasi: 

»Nezdružljivost članov delovnih teles ureja zakon.«

10. člen 
Črta se drugi odstavek 30. člena Statuta. 

11. člen
Spremeni se drugi odstavek 31. člena Statuta, in sicer:

- spremeni se četrta alineja tako, da se glasi: »- odloča in 
sklepa p ravne posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaga-
njem s stvarnim premoženjem občine, skladno s predpisi, 
ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem,«

- v šesti alineji se črta besedilo: »predlaga ustanovitev orga-
nov občinske uprave, določitev njihovega delovnega po-
dročja in notranje organizacije,«

- spremeni se sedma alineja tako, da se glasi: »- imenuje in 
razrešuje direktorja občinske uprave in organe skupnih ob-
činskih uprav,«.

12. člen
V prvem odstavku 35. člena Statuta se v prvem stavku za 

besedo »občina« doda beseda »enega«. 
V petem odstavku 35. člena Statuta se črta besedilo: »O po-

klicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na 
predlog župana.«

Črta se besedilo šestega odstavka 35. člena Statuta. 

13. člen
Črta se tretji odstavek 38. člena Statuta.

14. člen
V tretjem odstavku 39. člena Statuta se črta besedilo: »svetov 

ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti),«.

15. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 40. člena Statuta. 

16. člen
V prvem odstavku 42. člena Statuta se beseda »decembru« 

nadomesti z besedo »novembru«. 
Črta se drugi odstavek 42. člena Statuta. 
V petem odstavku 42. člena Statuta se črta besedilo »in njenih 

ožjih delov,«.
V šestem odstavku 42. člena se besedna zveza »mora udele-

žiti« nadomesti z besedno zvezo »lahko udeleži«. 

17. člen
Besedilo prvega odstavka 44. člena Statuta se spremeni tako, 

da se glasi: 
»(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja 

na seji, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi ne-
pristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi 
sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.

18. člen
Spremeni se 45. člen Statuta tako, da se glasi: 

»45. člen
(1) Nadzor opravijo člani ali en član (nadzornik) nadzornega 

odbora oz. izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzorne-
ga odbora imenuje občinski svet. 

(2) Po opravljenem nadzoru, pripravi nadzornik osnutek poro-
čila, ki vsebuje naslednje sestavine:
- naslov,
- kratek povzetek,
- osnovne podatke o nadzoru (ime nadzornega odbora, ime 

organa, v katerem se opravlja nadzor, kaj se nadzoruje, 
datum nadzora),

- uvod (osnovni podatki o nadzorovanem organu, pravna 
podlaga za izvedbo nadzora, datum in številka sklepa o 
izvedbi nadzora, namen in cilji nadzora),

- ugotovitveni del o razkritih napakah oz. nepravilnostih 
pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.

(3) Osnutek poročila se pošlje predsedniku nadzornega odbo-
ra, ki lahko v osmih dneh poda pripombe na predlog. Če 
pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega 
odbora pošlje predlog poročila skupaj s pripombami osta-
lim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v 
roku 30 dni od posredovanega osnutka poročila.

(4) Osnutek poročila nato obravnava nadzorni odbor na seji. 
Osnutek poročila je potrjen, ko zanj glasuje večina članov 
nadzornega odbora.«

19. člen
Spremeni se drugi odstavek 46. člena Statuta tako, da se glasi:
»(2) Po preteku rokov iz prejšnjega člena oz. po odločitvi o 

ugovoru oz. odzivnem poročilu nadzorovane osebe, sprejme nad-
zorni odbor končno poročilo o nadzoru. Končno poročilo pošlje 
nadzorni odbor nadzorovani osebi, županu, po potrebi pa tudi 
računskemu sodišču in javnosti.«

20. člen
Spremeni se prvi odstavek 47. člena Statuta, tako da se bese-

dilo »s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega 
odbora.« nadomesti z besedilom »z veljavnimi predpisi.«

21. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 49. člena Statuta. 

22. člen
Spremeni se 51. člen Statuta, tako da se glasi:

»51. člen
(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javno-

sti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s svojim 
poslovnikom.

(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristo-
jen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on 
pooblasti.«
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23. člen
Črta se 61. člen Statuta. 
62. člen Statuta se ustrezno preštevilči, tako da postane 61. 

člen. 

24. člen
Črta se 63. člen Statuta.
Ostali členi od 64. do vključno 126. člena se ustrezno prešte-

vilčijo, tako da postanejo členi od 62. do 124. člen.

6. OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO

25. člen
Besedilo 64. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Občinsko pravobranilstvo ureja zakon.«

26. člen
V tretjem odstavku 76. člena Statuta se doda novi drugi sta-

vek, ki se glasi:
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državne-

ga portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim 
s kvalificiranim potrdilom.«.

27. člen
Črta se četrta alineja drugega odstavka 84. člena Statuta. 

28. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan 

po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Številka: 033-2/2010-5 Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Datum: 12. april 2018 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 16. in 109. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) in je Občinski 
svet na 24. redni seji, dne 12. aprila 2018 sprejel 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
V prvem členu Poslovnika Občinskega sveta, (Medobčinski 

uradni vestnik, št. 16/10, v nadaljevanju Poslovnik) se za besedo 
»dolžnosti« doda besedna zveza »članic in«.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena Poslovnika, tako da se 

glasi: 
»(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in 

žalnih sejah.«.

3. člen
Črta se drugi stavek 13. člena Poslovnika. 

4. člen
Spremeni se 15. člen Poslovnika, tako da se glasi: 

»15. člen
Član sveta se mora ves čas svojega mandata izogibati naspro-

tju interesov, skladno z zakonom, ki ureja integriteto in prepre-
čevanje korupcije.«.

5. člen
Črta se 19. člen Statuta. 
Ostali členi od 20. do 68. člena se ustrezno preštevilčijo, tako 

da postanejo členi 19. do 67. člen. 

6. člen
Črta se tretji odstavek 20. člena Poslovnika. 

7. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »podžupanu« črta 

vejica in črta besedilo »predsedniku nadzornega odbora občine«.
Spremeni se tretji odstavek 23. člena tako, da se glasi: 
»Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fi-

zični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa 
tudi samo po elektronski pošti.«

8. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena Poslovnika, tako da se 

besedna zveza »z osebnim telefonskim glasovanjem« nadomesti 
z besedno zvezo »po faxu«.
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Spremeni se peti odstavek 25. člena, tako, da se na koncu 
odstavka črta pika in doda besedilo »ter o zadevah, iz katerih 
izhajajo finančne obveznosti občine.«. 

9. člen
V drugem odstavku 29. člena Poslovnika se za prvim stav-

kom doda nov stavek, ki glasi: »Navzočnost občanov na sejah 
občinskega sveta se zagotovi tako, da se vnaprej sprejemajo pri-
jave do zasedbe prostih mest v sejni sobi.«.

10. člen
Spremeni se četrti odstavek 46. člena Poslovnika tako, da se 

besedna zveza »na seji« nadomesti z besedno zvezo »pri točki«.

11. člen
Spremeni se prvi odstavek 50. člena Poslovnika, tako da se 

za besedo »rok« črta vejica in črta besedna zveza »z uporabo 
glasovalne naprave«. 

12. člen
Spremeni se šesti odstavek 54. člena Poslovnika, tako da se 

beseda »Sprejeti« nadomesti z besedo »Potrjeni«.
Spremeni se sedmi odstavek 54. člena Poslovnika, tako da se 

beseda »sprejemu« nadomesti z besedo »potrditvi«. 

13. člen
Spremeni se 55. člen Poslovnika, tako da se glasi: 

» (1) Potek seje sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema.
   (2) Zvočni zapis seje se hrani do potrditve zapisnika na nasle-

dnji seji. Po potrditvi zapisnika se zvočni zapis zbriše.«

14. člen
V drugem stavku prvega odstavka 57. člena se beseda »tajnik 

občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«. 

15. člen
Črta se 69. člen Poslovnika.
Ostali členi od 70. člena do 115. člena Poslovnika se ustrezno 

preštevilčijo, tako da postanejo členi od 68. do 113. člen. 

16. člen
Spremeni se drugi odstavek 75. člena Statuta, tako da se glasi:
»(2)Uvod obsega:

– pravni temelj za sprejem akta
– razloge za sprejem akta,
– cilje in načela akta,
– oceno stanja na področju, ki ga akt ureja,
– poglavitne rešitve in morebitne variantne rešitve,
– oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem 

akta,
– povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo, 
– grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt, kadar 

vsebina akta to zahteva.«

17. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen:

»75a. člen
(1) Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine 

in vključitve občanov njihovih organizacij, strokovne in 
druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov obči-
ne, občinska uprava v postopku priprave splošnega akta 
občine na spletni strani občine in v katalogu informacij 
javnega značaja objavi gradivo, ki vsebuje osnovne infor-
macije o nastajajočem predpisu, povzetek vsebine predpisa 
s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja, namen in cilje 
njegovega nastanka ter hkrati pozove javnost, da v danem 
roku, ki se giblje v okviru od 30 do 60 dni, sporoči mo-
rebitne pripombe, komentarje, mnenja in predloge. V tem 
odstavku določeno se ne uporablja v primerih, v katerih to 
po naravi stvari ni mogoče ali potrebno. 

(2) Za sodelovanje javnosti pri obravnavi proračuna občine, 
rebalansa proračuna občine, zaključnega računa občine, 
prostorskih aktov in drugih planov razvoja občine se upora-
bljajo določila poslovnika, ki urejajo postopek sprejemanja 
teh aktov.« 

18. člen
Spremembe in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Ob-

čine Sv. Jurij v Slov. goricah začnejo veljati petnajsti dan po ob-
javi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Številka: 033-3/2010- Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Datum: 12. april 2018 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
45/08, 83/12 in 68/17) 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 24. redni seji, dne 12. 
aprila 2018, sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije občine Sv. Jurij v 

Slov. goricah1. člen

V Občinsko volilno komisijo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
se imenujejo:
- za predsednico: Simona Bauman, roj. 27.09.1969, stanujo-

ča Malna 16a, 2223 Jurovski Dol;
- za namestnico predsednice: Nataša Čučko, roj. 10.05.1976, 

stanujoča Nikova 14, 2230 Lenart;
- za članico: Jožefa Andrejč, roj. 06.03.1952, stanujoča Juro-

vski Dol 90, 2223 Jurovski Dol;
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- za namestnico članice: Natalija Žižek, roj. 23.11.1987, sta-
nujoča Malna 2a, 2223 Jurovski Dol;

- za člana: Branimir Verbošt, roj. 22.03.1957, stanujoč Juro-
vski Dol 103, 2223 Jurovski Dol, 

- za namestnico člana: Valentina Majer, roj. 18.02.1995, sta-
nujoča Žitence 58, 2223 Jurovski Dol;

- za člana: Ivan Lorber, roj. 08.07.1958, stanujoč Sp. Gaste-
raj 45a, 2223 Jurovski Dol;

- za namestnika člana: Tomaž Fekonja, roj. 23.10.1988, sta-
nujoč Sp. Gasteraj 73, 2223 Jurovski Dol.

2. člen
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 

3. člen
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji se-

stavi Občinske volilne komisije, ki je bila imenovana s Sklepom 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/14).

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 041-2/2018- Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Datum: 12. april 2018 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 
– sklep US, 86/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 
ZUreP-2) in 29. člena Statuta občine Rače - Fram (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 26/11, 5/15) je župan Občine Rače - Fram dne  
19. aprila 2018 sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta občine Rače - Fram

1. člen 
(uvodne določbe)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in do-
polnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rače 
- Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/17; v nadaljevanju: 
OPN).

Pravna podlaga za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev 
OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list 
Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 
76/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), osta-
li relevantni sistemski in področni zakoni ter ustrezni podzakon-
ski predpisi.

Vsebinska podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN 
so novi razvojni projekti, ki v postopku priprave OPN še niso bili 
na voljo oz. v OPN niso integrirani ter razvojne pobude pravnih 
in fizičnih oseb, ki v postopku priprave OPN niso bile obravna-
vane ali so bile podane po sprejemu OPN.

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

OPN)
Občina Rače - Fram je v letu 2017 sprejela temeljni ob-

činski prostorski akt, ki ga opredeljuje ZPNačrt, t.j. OPN. Gre 
za prostorski akt, ki celovito ureja prostor ter vključuje tako 
strateške vsebine kot tudi izvedbena določila, ki so podlaga 
za pridobivanje oz. izdajanje gradbenih dovoljenj ter izvaja-
nje posegov v prostor. Z njim se urejajo območja za poselitev, 
vključno z gradnjo v odprtem prostoru občine in ostalimi ob-
močji, namenjenimi poselitvi. Poleg za območje poselitve so 
z OPN določeni tudi prostorski izvedbeni pogoji za dopustne 
posege in ureditve na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih 
zemljiščih, za urejanje infrastrukturnih omrežij, za varovanje 
posameznih sestavin in vrednot okolja, podane so usmeritve za 
podrobnejše prostorsko načrtovanje idr.. 

Po uveljavitvi OPN in uporabi v praksi se je izkazalo, da 
prihaja pri razumevanju in tolmačenju zlasti izvedbenega 
dela OPN na strani občine, upravne enote, prostorskih načr-
tovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov 
do posameznih nejasnosti, neusklajenosti in dvoumnosti, 
ob tem pa tudi do novih dejstev in okoliščin, ki ob pripravi 
akta še niso mogle biti upoštevane. Podani so bili predlogi 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=7ac0663a-9324-434d-91c5-b964b89d471e
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in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega 
dela OPN, ki se nanašajo tako na odlok kot tudi na grafične  
prikaze. 

Občina je v času po pripravi osnutka OPN pripravila nekatere 
razvojne projekte, ki jih je sicer vključila v strateški del OPN, iz 
proceduralnih razlogov pa jih v izvedbeni del veljavnega OPN 
še ni integrirala v potrebni meri. Prav tako razpolaga z različni-
mi pobudami pravnih in fizičnih oseb za spremembo namenske 
rabe prostora, podanih v istem obdobju, ki jih iz istih razlogov 
v OPN še ni obravnavala. Poleg tega so bile dodatno na občino 
podane pobude za spremembo namenske rabe prostora tudi po 
uveljavitvi OPN.

Šesti odstavek 47. člena ZPNačrt občinam nalaga, da pobude 
preverjajo najmanj enkrat na dve leti. Zato bo občina proučila, ali 
posamezne prej navedene razvojne potrebe oz. pobude fizičnih 
in pravnih oseb izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN ter tiste, 
ki tem pogojem ustrezajo oz. jih predpisi dopuščajo, vključila v 
OPN.

Za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN bo občina za-
gotovila ustrezne strokovne podlage, na osnovi katerih bo 
lahko sprejela ustrezno utemeljene in preverjene odločitve o 
načrtovanih prostorskih ureditvah. Kljub temu, da Zakon o 
urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) še ni 
uveljavljen in niso izdani izvršilni predpisi na njegovi osno-
vi, bo občina izdelavo strokovnih podlag v določenih izbra-
nih vsebinah, vezanih na področje poselitve, delno prilago-
dila novi zakonski ureditvi in jih po presoji v določeni meri v 
okviru možnosti upoštevala v postopku priprave sprememb in  
dopolnitev OPN.

Občina v postopku, ki ga začenja s tem sklepom, ne bo do-
ločala trajno varovanih kmetijskih zemljišč in ostalih kmetijskih 
zemljišč po predpisih o kmetijskih zemljiščih; le ta bo določila v 
posebnem postopku, ki ga bo pričela, ko bodo izdelane ustrezne 
strokovne podlage.

3. člen 
(območje, predmet sprememb in dopolnitev OPN in vrsta 

postopka)
Osnovni koncept prostorskega razvoja občine, opredeljen v 

strateškem delu OPN, se v glavnem ohranja. Ta del bo spreme-
njen oz. dopolnjen po potrebi v tehničnem smislu v besedilnem 
delu, če bo podrobnejša proučitev pokazala, da so posamezna 
določila premalo jasna, nepopolna ali dvoumna. Morebitne vse-
binske spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN se izvede-
jo v primeru, da bodo strokovne podlage in proučitve razvojnih 
pobud pokazale nedvoumno in vsebinsko utemeljeno potrebo po 
spremembi tega dela OPN. Spremembe in dopolnitve se lahko 
delno izvedejo tudi v primeru, da bo občina zagotovila ustrezne 
strokovne podlage za del področja poselitve, kot ga ureja ZU-
reP-2, in sicer del, ki se nanaša na območja naselij oz. določanje 
njihovih ureditvenih območij, na območja za dolgoročni razvoj 
naselij in na posamično poselitev. 

Kot izhaja iz dosedanjih strokovnih presoj in proučitev, se 
bodo vsebinske spremembe in dopolnitve OPN nanašale prete-
žno na izvedbeni del OPN, in sicer na tekstualni del in grafične 
prikaze. 

Spremembe in dopolnitve določil posameznih splošnih čle-
nov odloka se nanašajo na celotno območje veljavnega akta oz. 
občine in se izvedejo v besedilnem delu akta, po potrebi pa tudi 
v grafičnih prikazih. Posamezne spremembe in dopolnitve izved-

benega dela OPN, ki se nanašajo na namensko rabo prostora in 
prostorske izvedbene pogoje ter območja urejanja s podrobnejši-
mi prostorskimi izvedbenimi akti, pa se nanašajo na posamezne 
enote urejanja prostora in se izvedejo v besedilni in/ali grafični 
obliki.

Skladno z 18. členom ZPNačrt se spremembe in dopolnitve 
OPN sprejmejo po postopku, kot je bil sprejet OPN oz. je dolo-
čen za OPN.

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri strokovnih rešitvah se upošteva posodobljeni prikaz sta-
nja prostora oz. se le-ta po potrebi izdela na novo, upoštevajo 
se za OPN izdelano okoljsko poročilo, splošne smernice nosil-
cev urejanja prostora ter usmeritve iz državnih prostorskih ak-
tov, prav tako pa tudi strokovne podlage, izdelane v postopku 
priprave OPN, razpoložljivi novi razvojni projekti in strokovne 
podlage s presojo razvojnih pobud pravnih in fizičnih oseb ter 
druge strokovne podlage za področje poselitve, ki se zagotovijo 
v postopku sprememb in dopolnitev OPN.

V primeru, da se v teku izvajanja postopka ugotovi, da je po-
trebno izdelati dopolnilne oz. dodatne strokovne podlage, se le-te 
izdelajo v skladu s potrebami in predpisi.

5. člen 
(udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN)
Pobudnik, pripravljavec in naročnik sprememb in dopolnitev 

OPN  je Občina Rače - Fram.
Prostorskega načrtovalca bo izbral naročnik.
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN bodo uporabljene 

relevantne splošne smernice nosilcev urejanja prostora, v posto-
pek pa se vključijo naslednji državni in lokalni nosilci urejanja 
prostora, od katerih se pridobijo prva in druga mnenja: 
1. državni nosilci urejanja prostora:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja (za področje razvoja poselitve),

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva oz. kmetij-
skih zemljišč),

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (za področje 
gozdarstva, lovstva in ribištva),

- Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor (za področje 
gozdarstva)

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za 
področje rabe in upravljanja z vodami),

- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor (za področje 
ohranjanja narave),

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino 
(za področje varstva kulturne dediščine),

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo (za področje cestnega in železniškega prometa),

- DARS d.d. (za področje avtocest),
- Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mo-

bilnost in prometno politiko (za področje trajnostne mo-
bilnosti),
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- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in 
pomorski promet (za področje pomorskega in zračnega 
prometa),

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za 
področje rudarstva),

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za 
področje energetike),

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-
nje (za področje zaščite in reševanja),

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor 
za gospodarjenje z nepremičninami (za področje obram-
be),

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žr-
tve vojnega nasilja (za področje vojnih in prikritih vojnih 
grobišč),

- ELES-Elektro Slovenija d.o.o. (za področje prenosa ele-
ktrične energije), 

- Plinovodi d.o.o. (za področje prenosnih plinovodov).
2. lokalni nosilci urejanja prostora:

- Elektro Maribor, d.d. (za področje oskrbe z električno 
energijo),

- Telemach d.o.o. (področje telekomunikacij);
- Telekom Slovenije d.d. (področje telekomunikacij);
- Komunala Slovenska Bistrica  (področje ravnanja z od-

padki),
- Občina Rače – Fram (za področje oskrbe s pitno vodo, 

za področje ravnanja z odpadnimi vodami, za področje 
občinskih cest in javnih površin).

Kot drugi udeleženec se v postopek vključi Ministrstvo za 
okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško pre-
sojo vplivov na okolje, od katerega se pridobi odločitev, ali je 
treba za spremembe in dopolnitve OPN izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje.

Občina lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja 
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN 
izkaže, da ureditve oz. vsebine posegajo v njihovo delovno po-
dročje.

6. člen 
(postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in 

dopolnitev OPN)
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo po fazah in izve-

dejo v naslednjih rokih:

aktivnost nosilec rok oz. trajanje 
aktivnosti

priprava in sprejem 
sklepa o pričetku 

postopka in objava v 
uradnem glasilu

občinska 
uprava, 
župan

izvedeno

izdelava strokovnih 
podlag s presojo pobud 

za spremembo namenske 
rabe prostora in drugih 

strokovnih podlag

prostorski 
načrtovalec, 

občinska 
uprava

5 mesecev po 
dokončni uskladitvi 

in konkretizaciji 
vsebine in obsega 

sprememb in 
dopolnitev OPN

aktivnost nosilec rok oz. trajanje 
aktivnosti

izdelava osnutka 
sprememb in dopolnitev 

OPN 

prostorski 
načrtovalec, 

občinska 
uprava

2 meseca po 
uskladitvi in 

potrditvi strokovnih 
podlag

Pridobitev prvih mnenj 
NUP in odločbe o 

potrebnosti postopka 
CPVO

občinska 
uprava

45 dni po izdelavi 
osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN

izdelava dopolnjenega 
osnutka sprememb in 

dopolnitev OPN

prostorski 
načrtovalec

3 mesece po 
pridobitvi prvih 

mnenj NUP

javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni 

obravnavi

občinska 
uprava

objavi pripravljavec 
najmanj 7 dni pred 

začetkom javne 
razgrnitve

javna razgrnitev in javna 
obravnava

občinska 
uprava

javna razgrnitev 
traja 30 dni, javna 

obravnava se izvede 
v tem času

priprava strokovnih 
stališč do pripomb in 
predlogov iz javne 

razgrnitve in obravnave 

prostorski 
načrtovalec

2 meseca po 
končani javni 
razgrnitvi in 

ureditvi pripomb

sprejem stališč do 
pripomb iz javne 

razgrnitve

župan 2 tedna po 
uskladitvi stališč

izdelava predloga 
sprememb in dopolnitev 

OPN

prostorski 
načrtovalec

3 mesece po 
sprejemu stališč 

pridobitev drugih mnenj 
NUP 

občinska 
uprava

45 dni po izdelavi 
predloga sprememb 
in dopolnitev OPN

sprejem sprememb in 
dopolnitev OPN na 

občinskem svetu 

občinski svet prva redna seja 
občinskega sveta 

po prejemu drugih 
mnenj NUP

objava v uradnem glasilu občinska 
uprava

prva številka 
uradnega glasila po 

sprejemu akta

izdelava končnih 
elaboratov 

prostorski 
načrtovalec

1 teden po objavi v 
uradnem glasilu

V kolikor bo za spremembe in dopolnitve OPN potrebno iz-
vesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po predpisih, ki 
urejajo varstvo okolja oz. predpisih, ki urejajo ohranjanje nara-
ve, se ta postopek ustrezno integrira v postopek in roke priprave 
sprememb in dopolnitev OPN po ZPNačrt.
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7. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Pripravo sprememb in dopolnitev OPN financira Občina 
Rače - Fram, del strokovnih podlag pa tudi zainteresirane pravne 
in fizične osebe. 

8. člen 
(Druge določbe)

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

Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sose-
dnjim občinam.

Številka: 350/4-2018 Župan Občine Rače - Fram
Datum: 19. april 2018 Branko Ledinek, s.r.
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