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Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih - ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena, Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 
99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – 
odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) 77. do 79. 
člena, Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. 
US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 
– ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 
24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-
1 in 33/19 – ZMVN-1A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 
97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Kungota 
(MUV, št. 8/2018), je Občinski svet Občine Kungota na 2. kore-
spondenčni seji, dne 19. avgusta 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov pri JVIZ OŠ 

Kungota na območju občine Kungota

1.
V JVIZ OŠ Kungota (v nadaljevanju v Vrtcu pri OŠ Kungota) 

se cene vzgojno varstvenih programov predšolskih otrok določi-
jo v naslednjih mesečnih višinah:
- prvo starostno obdobje: 490,69 EUR,
- drugo starostno obdobje: 361,07 EUR,
- kombiniran oddelek: 401,60 EUR.

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

ne vloge, določa pristojni center za socialno delo (CSD), v skladu 
z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

3.
Dnevni strošek prehrane v ceni programov je 1,24 EUR.
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev za 

prehrano sorazmerno zniža in sicer v odvisnosti od dnevnega 
stroška živil, v kolikor je pravočasno javljeno vrtcu odsotnost. V 
kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, 
se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške nepora-
bljenih živil istega dne.
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4.
Račune za plačilo razlike med veljavnimi cenami progra-

mov javnega vrtca na območju naše občine in plačilom staršev, 
ki imajo s predšolskimi otroki stalno prebivališče v drugih ob-
činah, na podlagi mesečnih obračunov, izstavlja OŠ Kungota  
neposredno.

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

na območju občine Kungota, ob eno - ali največ dvomesečni od-
sotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) obdržati oz. rezer-
virati mesto v izbrani enoti oz. oddelku Vrtca pri OŠ Kungota ter 
v razvojnih vrtcih, plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 
30 % njim določenega zneska plačila.

Odsotnost otroka zaradi uveljavljanja rezervacije so starši 
dolžni napovedati do roka, ki ga določi Vrtec pri OŠ Kungota.

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

6.
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka (v trajanju 

najmanj mesec dni), ki ima stalno prebivališče v občini Kun-
gota, lahko vrtec, na osnovi individualne pisne vloge staršev 
in predložitve zdravniškega potrdila izbranega pediatra z obra-
zložitvijo (vrsta in čas trajanja bolezni, poškodbe, hospitaliza-
cije ipd., vključno z navedbo potrebnega časa domače oskrbe), 
staršem zniža plačilo in sicer tako, da znaša višina plačila 30 % 
siceršnje mesečne obveze.

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

sredi (katerega koli) meseca se obveza plačila proporcional-
no zniža in sicer glede na število dni prisotnosti otroka v vrt-
cu v prvem mesecu vpisa oz. zadnjem mesecu izpisa. To do-
ločilo se upošteva tudi pri obračunu višine plačila za druge 
občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom  
staršev.

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

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

Starši morajo najaviti izpis otroka vsaj 30 dni pred dnem izpi-
sa, in sicer s podpisom posebnega obrazca - Odjava otroka, ki ga 
oddajo na upravi vrtca ali ga pošljejo po klasični pošti.

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

te Vrtca pri OŠ Kungota ne pridejo po svojega otroka, vrtec star-
šem zaračuna v znesku = 8 EUR za vsako začeto uro zamude.

Starši otroka plačajo zamudno uro tudi v primeru, ko je otrok 
v vrtcu prisoten več kot 9 ur dnevno (14. člen Zakona o vrtcih, 
kjer je navedeno, da je najdaljši program dnevni program, ki lah-
ko traja do največ 9 ur in se kot tak tudi šteje za javno službo. Če 
je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, 
zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki 
nastane).

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1.9.2019 dalje.

10.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati dosedanji Sklep o 

določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju 
Občine Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019).

Številka: 600-1/2019 Županja Občine Kungota
Datum: 19. avgust 2019 Tamara Šnofl,
 univ. dipl. prav., s.r.
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Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), 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), ter 23. člena Statuta Mestne občine Mari-
bor (MUV št. 10/11, 8/14, 12/19), je Mestni svet Mestne občine 
Maribor na 7. dopisni seji, ki je trajala od 25.7. do 1. avgusta 
2019, 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 (Medobčinski uradni vestnik št. 

32/17 UPB in 9/18) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»Če se hkrati z graditvijo, obnovo ali rekonstrukcijo občin-

ske ceste, trga ali druge javne površine predvideva tudi graditev 
komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo 
cesti, trgu ali tej javni površini ali njeni uporabi, mora tehnična 
dokumentacija obsegati vse rešitve in vsa dela, ki jih je treba 
opraviti na območju ceste, trga ali javne površine.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka, je odgovo-
ren pristojni organ.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, na-
prav in napeljav iz prvega odstavka tega člena, krije upravljavec 
posameznih objektov, naprav in napeljav.«
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2. člen
V 37. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se 

glasita
»Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavlja-

nje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu 
občinske ceste, je dovoljena le s soglasjem pristojnega organa, 
kadar gre za objekte in naprave, za katere ni potrebno pridobi-
ti gradbeno dovoljenje, oziroma mnenjem pristojnega organa, 
kadar gre za objekte in naprave, za katere je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje.

Soglasje oziroma mnenje iz prejšnjega odstavka se izda, če s 
predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi 
varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve za-
radi prihodnjega razvoja prometa.«

3. člen
V 42. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da se 

glasita:
»Informacijsko - komunikacijski in drugi kabelski vodi, ele-

ktrični oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi 
ter druge podobne naprave (v nadaljevanju: vodi in naprave), se 
smejo napeljevati, polagati oziroma postavljati v območju jav-
nih površin, v območju občinske ceste in njenega varovalnega 
pasu le pod pogoji in na način, določen s tehničnimi smernicami 
vzdrževalca javnih prometnih površin in s soglasjem pristojnega 
organa oziroma sklenjeno pogodbo o služnosti.

Pristojni organ in vzdrževalec javnih prometnih površin, lah-
ko zahtevata od upravljavca vodov in naprav iz prejšnjega od-
stavka tega člena, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potreb-
no zaradi gradnje, obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste, 
trga ali druge javne površine ali izvedbe ukrepov za zavarovanje 
te ceste, trga ali javne površine ter rabe ali prometa na teh povr-
šinah. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije 
njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja 
oziroma služnostne pogodbe za njihovo napeljavo oziroma po-
stavitev.«

KONČNA DOLOČBA

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 00700-36/2012 Župan Mestne občine Maribor
Datum: 6. avgust 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.
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Na podlagi 119. člena v povezavi z 273. členom Zako-
na o urejanju prostora (ZUReP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) ter 35. 
člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 8/14)  
sprejmem

S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del PPE Ta 9 p v mestni občini Maribor

1. člen
V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P 
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/18) – v nadaljevanju SD 
OPPN, se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»Območje obdelave
Območje se nahaja vzhodno od Ljubljanske ulice in južno od 

podaljška Ulice Eve Lovše, oz. južno in vzhodno od trgovskega 
centra Mercator.

Novo načrtovano prostorsko ureditev predstavlja območje 
parcel št. 297/55, 297/54, 297/53, 297/60, 297/59, 247/2, 239/2, 
239/1, 238/9, 238/10, 239/5 in 239/4, vse v k.o. Spodnje Radva-
nje. Velikost tega območja je cca. 13.140 m2.

V postopku priprave sprememb in dopolnitev se velikost ob-
močja lahko tudi spremeni, poveča ali zmanjša.

Ocena stanja
Območje načrtovanih sprememb in dopolnitev ureja Odlok 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P 
(MUV št. 17/10, 14/13) - OPPN.

Po veljavnem OPPN je na obravnavanem območju predvi-
dena gradnja pritličnega poslovnega objekta (objekt 2), seve-
rovzhodno od njega parkirišče in zahodno od njega ureditev 
parka. Ob Ulici proletarskih brigad je predvidena gradnja po-
slovnega objekta etažnosti K+P+4, južno od njega pa večje nad-
strešnice in ureditev zunanjih parkirnih površin. Do izvedbe teh 
določil v prostoru ni prišlo.

Razlogi za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN
Spremembe in dopolnitve OPPN se načrtujejo, ker ni pri-

šlo do izvedbe sedanjih določil in se novo načrtovana ureditev 
predvidi kot investicijski interes. Umestitev novo predvidenega 
objekta pomeni prilagajanje okolni zgrajeni strukturi stavb v šir-
šem urbano-morfološkem kontekstu.«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na besedilni 

in grafični del.
Na območju obdelave se namesto obeh predvidenih poslov-

nih objektov predvidi gradnja poslovnega objekta (novi objekt 2) 
z etažnostjo K+P+10. Objekt 2 je lociran v jugovzhodnem delu 
območja sprememb in dopolnitev, ob podaljšku Ulice Eve Lo-
vše. Pritličje je preko parterja z nadstreškom odprto navzven. S 
tem je zagotovljena povezanost stavbe z okolico in je odprta do 
uporabnikov.
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Kletna etaža je namenjena parkiranju. Možna je izgradnja več 
kletnih etaž.

V severovzhodnem delu območja se uredijo parkirišča, ki jih 
je dovoljeno opremiti z električnimi polnilnicami in delno nad-
kriti z nadstrešnicami. Ob Ulici Eve Lovše se uredi drevored.

Strokovno podlago, na kateri temeljijo rešitve v OPPN, je 
pod št. 424219 izdelal Komunaprojekt d.d. v aprilu 2019.

Na območju celotnega OPPN se preveri tudi aktualnost osta-
lih obstoječih določil OPPN.«

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se doda nova, štirinajsta alineja, 

ki se glasi:
− »Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 

cesta 55, 1000 Ljubljana.«
V 4. členu se doda novi, osmi odstavek, ki se glasi:
»V postopku priprave SD OPPN se v skladu s predpisi izdela 

elaborat ekonomike.«

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

spletnih straneh Mestne občine Maribor. Veljati začne naslednji 
dan po objavi v MUV.

Številka: 35005-47/2017 Župan Mestne občine Maribor
Datum: 23. avgust 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.
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Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) v skladu s VI. poglavjem Za-
kona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – 
popravek in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 
29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US), v poveza-
vi s 3. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 
72/17 – popr.), in na podlagi 14. člena Statuta Občine Miklavž na 
Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/15, sprem. 
16/17) 80. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Miklavž 
na Dravskem polju (MUV, št. 15/2016, sprem.16/17) je Občinski 
svet občine Miklavž na Dravskem polju na svoji 7. redni seji, dne 
27. avgusta 2019, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v občini Miklavž na Dravskem 
polju

1. člen
Spremeni in dopolni se 3. odstavek 13. člena, tako da se glasi:

- zavezanci, ki živijo skupaj z enim ali več družinskimi čla-
ni oz. člani gospodinjstva in njihovi skupni bruto mesečni 

prejemki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih od 
vložitve vloge na člana ne presegajo višine osnovnega zne-
ska minimalnega dohodka, določenega na podlagi veljavne 
zakonodaje, ki ureja socialno varstvene prejemke. Med sle-
dnje dohodke se ne štejejo dohodki, ki so oproščeni plačila 
dohodnine oz. se le-ti odštejejo od osnovnih prihodkov.

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

uradnem vestniku.

 Župan Občine
Datum: 27.8.2019 Miklavž na Dravskem polju
Številka: 9000-0010/2019 Mag. Egon Repnik,
 univ.dipl.prav., s.r.
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Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na svoji 
7. redni seji, dne 27. avgusta 2019 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov Sveta zavoda Osnovne šole Miklavž na 
Dravskem polju, kot predstavnike ustanoviteljice zavoda – 

občine Miklavž na Dravskem polju

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007 – UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 
– ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2016 - odl. US, 11/2018 - ZSPD-
SLS-1 in 30/2018), 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dra-
vskem polju (MUV, št. 24/2015 in 16/2017) in 14. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2007, 34/2009, 
9/2015, 23/2017), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem 
polju imenuje naslednje člane Sveta zavoda Osnovne šole Mi-
klavž na Dravskem polju, kot predstavnike ustanoviteljice zavo-
da – Občine Miklavž na Dravskem polju:
1. Žiga Voršič,
2. Stanislav Petek,
3. Iztok Peterin.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, to je od 27. sep-
tembra 2019 do 26. septembra 2023.

 župan
 mag. Egon Repnik,
 univ. dipl. prav. s. r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 
30/18) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah 
(MUV, št. 26/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. gori-
cah na svoji 2. dopisni seji, dne 6. avgusta 2019, sprejel naslednji

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad 

dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
V II. točki Priloge: Merila in pogoji za podeljevanje nagrad 

dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je se-
stavni del Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom 
in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 13/14, 
36/17) se doda naslednje besedilo:

»Če študentu ob zaključku šolanja ni potrebno posebej izde-
lati zaključne oz. diplomske naloge, dela ali seminarja, se za pri-
dobitev finančne nagrade šteje njegova povprečna ocena študija, 
ki mora biti vsaj 9,0.«

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 608-1/2014-3 Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 6. avgust 2019 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi Sklepa o uskladitvi cene grobne najemnine Ob-
činskega sveta Občine Šentilj (MUV, št. 6/06), je župan Občine 
Šentilj sprejel naslednji

S K L E P
o uskladitvi grobne najemnine v občini Šentilj

1. člen
Grobna najemnina za leto 2019 se poviša v skladu s koefici-

entom rasti življenjskih potrebščin, ki v obdobju od meseca julija 
2018 do meseca junija 2019 znaša 1,8 odstotka.

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

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 354-120/2019-407 Župan Občine Šentilj
Datum: 2. avgust 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.

317

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Ur. list 
RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o 
zavodih – ZZ (Ur. list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-
104/92, 8/96, 36/00, 127/06-ZJZP), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. list RS, št. 77/07 
– UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17, 21/18 – 
ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine - ZVKD-1 (Ur. 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12 in 111/13, 
32/16 in 21/18 – ZNOrg) so občine ustanoviteljice na sejah 
občinskih svetov: Občina Črna na Koroškem, na podlagi 17. 
člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 12/2017, in 59/2017), dne 4.3.2019; Občina 
Dravograd, na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd 
(Uradni list RS, št. 101/13, UPB – 3, 2/16, 76/17 in 24/18), 
dne 14.3.2019; Občina Mežica, na podlagi 15. člena Statuta 
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17), dne 10.10.2018; 
Občina Mislinja, na podlagi 17. člena Statuta Občine Mi-
slinja (Uradni list št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2012, 27/2016 in 61/2016), dne 28.1.2019; Ob-
čina Muta, na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, 
št. 15/12 - UPB, 24/13), dne 4.10.2018; Občina Prevalje, na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 70/2015), dne 18.4.2019; Občina Radlje ob 
Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi 
(MUV, št. 28/2016, 35/2017), dne 17.12.2018; Občina Rav-
ne na Koroškem, na podlagi 19. člena Statuta Občine Rav-
ne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), 
dne 3.10.2018; in Mestna občina Slovenj Gradec, na podla-
gi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 87/2015 – UPB2), dne 10. oktobra 2018, sprejele  
naslednji

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Koroški pokrajinski muzej

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega za-

voda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 62/2012 in 
61/2016), zaradi ponovnega prevzema soustanoviteljskih pravic 
in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški po-
krajinski muzej Občine Mislinja.

2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se po spremembi glasi:
»(1) S tem odlokom ustanavljajo Občina Črna na Koro-

škem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, 
Občina Muta, Občina Prevalje, Občina Radlje ob Dravi, Ob-
čina Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec (v 
nadaljevanju: ustanoviteljice) javni zavod »Koroški pokrajinski 
muzej« za opravljanje muzejske dejavnosti (v nadaljevanju: mu-
zej).«
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3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se v 3. odstavku brišeta 

besedi »Občina Mislinja« in prva alinea, v 4. odstavku pa se briše 
besedilo »za Občino Mislinja, na podlagi sklepa Občinskega 
sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. 032-31/2011 z dne 24. 
5. 2011 ter«, tako da se po spremembi 3. in 4. odst. 2. člena 
odloka glasita:
»(3) Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju in Občina 

Vuzenica, soustanoviteljice Koroškega pokrajinskega mu-
zeja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koro-
ški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 56/02), so svoje 
ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem 
javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej prenesle na se-
dežno občino, Mestno občino Slovenj Gradec, na podlagi 
odločitev občinskih svetov, kot sledi:
- Občina Podvelka na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 

032-0005/2011, z dne 10. 10. 2011,
- Občina Ribnica na Pohorju na podlagi sklepa občinskega 

sveta, št. 032-2/2011, z dne 15. 11. 2011,
- Občina Vuzenica na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 

032-0012/2011, z dne 7. 10. 2011.
(4) Mestna občina Slovenj Gradec je prevzela ustanoviteljske 

pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda 
Koroški pokrajinski muzej za Občine Podvelka, Vuzenica 
in Ribnica na Pohorju, na podlagi sklepa št. 032-60/2011 z 
dne 6. 12. 2011.«

4. člen
1. odst. 17. člena odloka se spremeni tako, da se po spremem-

bi glasi:
» (1) Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje petnajst članov, in si-

cer:
- dvanajst članov predstavnikov občin ustanoviteljic, od 

tega trije predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec, 
dva predstavnika Občine Ravne na Koroškem ter po en 
predstavnik Občine Dravograd, Občine Prevalje, Občine 
Radlje ob Dravi, Občine Črna na Koroškem, Občine Me-
žica, Občine Mislinja in Občine Muta,

- dva predstavnika delavcev muzeja in
- en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti.«

PREHODNE DOLOČBE

5. člen
Članom sveta zavoda ustanoviteljice Mestne občine Slovenj 

Gradec preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji no-
vega občinskega sveta. V tem času morata nova občinska sveta 
ustanoviteljic Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja 
imenovati svoje predstavnike ustanoviteljic. Do takrat opravlja 
vse naloge obstoječi svet muzeja.

6. člen
Delež financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti Občina Mislinja 

se, od vključno leta 2019 dalje, določi po ključu števila prebival-
cev posamezne občine, na podlagi sprejetega letnega finančnega 
načrta javnega zavoda.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občin-

ski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter 
v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan 
po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.

Številka: 0320-0001/2018 Županja Občine Črna Na Koroškem
Datum: 4. marec 2019 mag. Romana Lesjak, s.r.

Številka: 032-0003/2018 Županja Občine Dravograd
Datum: 14. marec 2019 Marijana Cigala, s.r.

Številka: 032-0007/2018 Župan Občine Mežica
Datum: 10. oktober 2018 Dušan Krebel, s.r.

Številka: 014-06/2006 Župan Občine Mislinja
Datum: 28. januar 2019 Bojan Borovnik, s.r.

Številka: 01403-0003/2018 Župan Občine Muta
Datum: 4. oktober 2018 Mirko Vošner, s.r.

Številka: 619-0001/2019 Župan Občine Prevalje
Datum: 18. april 2019 dr. Matija Tasič, s.r.

Številka: 014-0009/2009 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 17. december 2018 mag. Alan Bukovnik, s.r.

Številka: 032-0006/2018 Župan Občine Ravne na Koroškem
Datum: 3. oktober 2018 Dr. Tomaž Rožen, s.r.

Številka: 014-16/2010 Župan Mestne občine Slovenj Gradec
Datum: 10. oktober 2018 Andrej Čas, s.r.
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZU-
PUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2, v nadalje-
vanju besedila: ZPNačrt) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Radlje 
ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17, 11/19) je župan Občine Radlje 
ob Dravi dne 28.8.2019 sprejel 

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

lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na 
severovzhodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi

1. člen 
(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema spre-
memb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje centralnih 
dejavnosti na severovzhodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi, 
ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje cen-
tralnih dejavnosti na severovzhodnem delu obvoznice Radlje ob 
Dravi (MUV, št. 26/06, 29/17, 35/17 popr., 8/19, 14/19 popr.).

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka 
o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na seve-
rovzhodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi je Zakon o urejanju 
prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in vsi ostali relevan-
tni zakoni ter podzakonski predpisi.

Spremembe in dopolnitve LN se sprejmejo skladno s 115. 
členom ZureP-2.

Pripravljalec: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi

Pobudnik: Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 
Ljubljana

Naročnik: Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 
Ljubljana

Načrtovalec: Urbi d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

2. člen 
(ocena stanja, območje obdelave in razlogi za spremembo in 

dopolnitev LN)
Občina Radlje ob Dravi je v letu 2006 sprejela Odlok o loka-

cijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severovzho-
dnem delu obvoznice Radlje ob Dravi v velikosti 2,1241 ha ter 
ga spremenila in dopolnila leta 2017 in 2019. 

Na delu območij R1 in Z želi investitor (naročnik in pobu-
dnik sprememb in dopolnitev LN) spremeniti ureditev, ki je bila 
določena z veljavnim odlokom. Dana je pobuda za spremembo 
tlorisnih gabaritov objekta za tehnične preglede vozil, spremem-
be zunanjih ureditev in spremembo poteka električnega priključ-
nega voda. Dodajo se še določila glede nezahtevnih in enostav-
nih objektov in tolerance. Namembnost območja ter urbanistična 
zasnova območja in zasnova oskrbe s komunalno infrastrukturo 
se ne spreminjajo.

3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev LN – del območij R1 in 

Z)
Predmet sprememb LN so spremembe tlorisnih gabaritov 

objekta za tehnične preglede vozil, spremembe zunanjih ureditev 
in sprememba poteka električnega priključnega voda.

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Rešitev prostorske ureditve se pripravi na podlagi izdelanih 
strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik.

5. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja so:
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruktu-

ro, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Mari-
bor,

- Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
Nosilcem urejanja prostora in drugim udeležencem posreduje 

ustrezna gradiva pripravljalec oziroma načrtovalec po pooblasti-
lu pripravljalca. 

Načrtovalec pošlje predlog sprememb in dopolnitev lokacij-
skega načrta skupaj s pozivom za pridobitev mnenj nosilcem ure-
janja prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh 
ne podajo mnenja se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko 
ureditvijo.

Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi dr-
žavni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil, za katere se v postopku priprave sprememb in dopol-
nitev lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo na njihovo 
delovno področje.

6. člen 
(postopek in terminski plan sprejemanja sprememb in 

dopolnitev LN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev lo-

kacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
aktivnost nosilec rok oz. trajanje 

aktivnosti

priprava in sprejem 
Sklepa o začetku 

priprave sprememb in 
dopolnitev LN in objava 

v uradnem glasilu

občinska 
uprava, 
župan

izvedeno*

izdelava predloga 
sprememb in dopolnitev 

LN

prostorski 
načrtovalec

10 dni

pridobivanje mnenj 
nosilcev urejanja 

prostora 

prostorski 
načrtovalec

30 dni

izdelava usklajenega 
predloga sprememb in 

dopolnitev LN

prostorski 
načrtovalec

7 dni
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aktivnost nosilec rok oz. trajanje 
aktivnosti

sprejem sprememb in 
dopolnitev LN

občinski svet prva redna seja 
občinskega sveta

objava v uradnem 
glasilu

občinska 
uprava

prva številka 
medobčinskega 
uradnega glasila

izdelava končnih 
elaboratov

prostorski 
načrtovalec

7 dni po objavi 
odloka v uradnem 

glasilu

posredovanje elaboratov 
upravni enoti, inšpekciji

občinska 
uprava

3 dni po prejemu 
končnih elaboratov

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvi-
denih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spre-
meni, saj pripravljalec akta na to ne more vplivati.

Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Radlje ob Dravi so 
odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.

7. člen 
(obveznosti naročnika in načrtovalca)

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov, strokov-
nih podlag in gradiv za izdelavo sprememb in dopolnitev LN, 
nosi naročnik.

Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrto-
valcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno 
zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.

Spremembe in dopolnitve LN se izdelajo v digitalni in ana-
logni obliki.

Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih na-
črtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi 
podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko 
pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.

Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti po-
vezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu di-
gitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost 
predpisanih geodetskih podatkov.

Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki in sicer:
– teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office 

programskimi orodji,
– karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional program-

skimi orodji,
– karte morajo biti ločene od legend,
– karte morajo biti orientirane proti severu,
– v karti mora biti sloj parcel (zaradi geolokacije),
– sheme v formatih :tif ali :jpg ali :pdf,
– meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki 

v formatu :tab ali :shp ali :dwg,
– tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu :pdf ali 

:doc.

Gradiva morajo biti oddana:
– v dveh analognih kopijah za obravnave na občinskem sve-

tu,
– v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in 

mnenj nosilcev urejanja prostora,
– v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno 

obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v šestih izvodih v analogni 

obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analogna 
oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.

Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, 
sejah Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastruktu-
ro, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine ter na sejah 
občinskega sveta v kolikor je to potrebno – kot poročevalca.

8. člen 
(objava in veljavnost sklepa)

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