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OBČINA MUTA  
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http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Župan 

Številka:03221-0003/2015 

Datum:25.2.2015 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno prečiščeno 

besedilo,  24/13) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, 

št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) 

sklicujem 

 

5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE MUTA, 

 

ki bo v četrtek, 5. marca 2015  ob 17. uri, 

v sejni sobi Občine Muta 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 29.1.2015 

4. Poročilo župana v času med dvema rednima sejama 

5. Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Muta 

6. Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Muta 

7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2015 (druga obravnava) 

8. Sprejem predloga cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu 

9. Sprejem predloga Sklepa o višini sredstev, ki pripada posamezni politični stranki v 

mandatnem obdobju 2014-2018 

10. Vprašanja in pobude članov 

Sejno gradivo k tč.: 3, 5, 6, 7, 8, 9 

 

 

 

OBČINA MUTA 

Mirko VOŠNER, župan 

 

 

Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  

- predstavniki občinske uprave 

 

Obvestiti: 

- mediji 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinski svet 

Številka:03221-0001/2015 

Datum:4.2.2015 

 

V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

24/13) se sestavi 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

4. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 29. januar 2015 

 

 

Kraj: sejna soba Občine Muta, Glavni trg 17, Muta 

Čas: 29.1.2015 od 17.00 do 21.40 ure 

Prisotnost: 

                             ČLANI OS:                                       OSTALI: 

- Aleksander AMBROŽ - Mirko VOŠNER, župan 

- Franc HAMLER - Ksenija DITINGER, direktorica OU 

- Silvo IZAK, - Milena URANUT, finančnica VII/1 

- Bojan KASPAR - Nataša JEVŠNIKAR, višja referentka za OP 

- Rudolf KOLEŽNIK 

- Janez KRAJNC 

- Sašo PAVLIČ, koordinator V za OP 

- Tone KVASNIK - Mirjana PARADIŽ VERDINEK, preds. OVK 

- Jože PANZI - Klemen STRMŠNIK, Zavita d.o.o. 

- Milan STRAMEC  

- Vladimir TOPLER  

- Matjaž ZORJAN - BKTV 

  

 

 

Sejo je vodil župan Mirko VOŠNER. Seja je posneta na DVD št. 0322-0004/2014-4. 

 

 

 

 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

Župan pozdravi vse navzoče in pozove predsednika KMVVI, da poda poročilo o navzočnosti članov. 

 

Predsednik KMVVI Rudolf KOLEŽNIK pove, da so prisotni vsi člani in tudi novoizvoljeni član, tako da je 

občinski svet sklepčen in lahko veljavno odloča.  
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2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

ŽUPAN predstavi predlagani dnevni red (glej gradivo – vabilo). 

 

Bojan KASPAR predlaga, da se 4. točka opravi v dveh fazah in da bi se na današnji seji člani s 

predlogom odloka zgolj seznanili. 

 

Franc HAMLER predlaga, da se dnevni red spremeni v smislu, da se pri 4. točki člani zgolj seznanijo 

z aktom, pri 3. točki pa bi o pobudah svetniške skupine člani tudi odločali. Prav tako pove, da je pri 7. 

točki napačno zapisano, da se bo odlok o proračunu sprejemal v prvi obravnavi, saj je po poslovniku 

OS predvidena splošna razprava. 

 

Ksenija DITINGER pojasni, da se splošni pravni akti (odloki) sprejemajo dvofazno, in sicer v prvi in 

drugi obravnavi. Na tej seji je predvidena prva obravnava odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za izračun komunalnega prispevka za opremljanje območja občine Muta s 

kanalizacijo, ki predstavlja podlago za nadaljnje odločanje o zadevi. Glede postopka sprejemanja 

proračuna pa pojasni, da je proračun specifični akt, ki pa se prav tako sprejema v obliki odloka, kar 

pomeni, da sta splošna razprava o proračunu in prva obravnava odloka o proračunu s pravnega vidika 

povsem identična pojma. 

 

ŽUPAN pove, da so bila izhodišča za sprejem odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

merilih za izračun komunalnega prispevka za opremljanje območja občine Muta s kanalizacijo že 

predstavljena na 3. redni seji, na tej seji pa je potrebno o zadevi že odločati, vendar ne še dokončno, saj 

se bo le-ta predstavila in usklajevala preko pristojnega delovnega telesa OS. O pobudah svetniške 

skupine glede oblikovanja delovnih teles pa se bo pripravila ocena prednosti in slabosti danih pobud s 

strani OU in župana. 

 

Franc HAMLER še vedno vztraja pri svojih pobudah in sprašuje župana ali se bo dnevni red v tem 

smislu spremenil. 

 

Po županovih večkratnih opozorilih članu Francu Hamlerju h končanju razprave, mu župan, zaradi 

po vsebini trivialnih zadev, v nadaljevanju vzame besedo.  

 

Vladimir Topler doda, da se je poslovniških pravil potrebno držati in se o njih ne more glasovati. 

 

Župan poda na glasovanje naslednji predlog 

 

SKLEP št. 17*: Občinski svet sprejme odločitev, da se 4. točka predlaganega dnevnega reda spremeni v 

smislu, tako da se glasi: »4. Seznanitev z osnutkom Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za izračun komunalnega prispevka za opremljanje območja občine Muta s 

kanalizacijo« 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:5, PROTI:5, NE GLASUJE:1(še nima pravice glasovanja) – sklep ni sprejet 

______________________ 

*številčenje se nadaljuje na podlagi predhodne 3. redne seje OS 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda 
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3. Mandatne zadeve 

- Poročilo OVK o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta Občine Muta v volilni enoti 5 

- Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandata 

novoizvoljenega  člana sveta 

- Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata svetnika 

- Imenovanje predstavnika občine v svet javnega zavoda OŠ Muta 

- Oblikovanje mnenja občine glede kandidatov za ravnatelja OŠ Muta 

- Seznanitev s pobudami svetniške skupine glede sprememb oblikovanja delovnih teles in nadzornega 

odbora 

4. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za izračun komunalnega 

prispevka za opremljanje območja občine Muta s kanalizacijo  (prva obravnava) 

5. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 18.12.2014 

6. Poročilo župana o delu v času med dvema rednima sejama  

7. Sprejem osnutka Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2015 (prva obravnava) 

8. Sprejem predloga Sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda KOVIVIS in predloga Odloka o 

prenehanju javnega zavoda KOVIVIS 

9. Promet z nepremičninami  

 

 

SKLEP št. 18: Občinski svet sprejme in potrdi predlagani dnevni red. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:8, PROTI:1, NE GLASUJE:2 (1 še nima pravice glasovanja)– sklep je sprejet 

 

 
 

3. MANDATNE ZADEVE 

 

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta 

Občine Muta v volilni enoti 5 

 

Predsednica OVK Mirjana Paradiž Verdinek predstavi poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana 

občinskega sveta, ki so bile dne 11.1.2015.  Poročilo je bilo predhodno posredovano vsem 

predstavnikom kandidatur, državni volilni komisiji in županu.  

 

 

- Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 

mandata novoizvoljenega člana sveta 

 

Župan predlaga, da se kot člani mandatne komisije imenujejo: Silvo IZAK, Bojan KASPAR in 

Milan STRAMEC. Drugih predlogov ni bilo. 

 

SKLEP št. 19: Občinski svet sprejme odločitev, da se v mandatno komisijo imenujejo: Silvo IZAK, 

Bojan KASPAR, Milan STRAMEC. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 (1 še nima pravice glasovanja)– sklep je sprejet 

 

Župan odredi odmor 10- minutno prekinitev seje, za namen zasedanja mandatne komisije. 

 

- Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata svetnika 

 

Silvo IZAK poda poročilo mandatne komisije. Po pregledu poročila OVK o izidu nadomestnih volitev 

za člana občinskega sveta v volilni enoti 5 in po pregledu potrdila OVK o izvolitvi člana občinskega 

sveta ter po pridobljeni informaciji, da do izteka roka za vložitev pritožb na mandat občinskega 
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svetnika (do 26.1.2015) ni bilo prejete nobene pritožbe, mandatna komisija ugotavlja, da ni ovir za 

potrditev mandata novoizvoljenega člana. 

Na podlagi poročila mandatne komisije, župan predlaga naslednji 

 

SKLEP št. 20: Občinski svet sprejme odločitev, da se potrdi mandat člana občinskega sveta v volilni 

enoti 5, in sicer: JANEZ KRAJNC, Gortina 169, Muta. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet 

 

ŽUPAN čestita novemu članu OS ter mu preda osebno darilo. Sledita pozdrav in zahvala novega 

člana. K čestitkam se pridruži tudi član Franc HAMLER. 

 

 

- Imenovanje predstavnika občine v svet javnega zavoda OŠ Muta 

 

ŽUPAN pove, da je v mesecu decembru 2014 za podžupana  imenoval g. Rudolfa KOLEŽNIKA, ki 

pa je bil hkrati tudi član sveta JZ OŠ Muta. Po ZIntPK sta ti dve funkciji nezdružljivi, zato je 

potrebno imenovat novega predstavnika ustanovitelja. 

 

Predsednik KMVVI Rudolf KOLEŽNIK pove, da je bil na seji KMVVI izmed dveh predlaganih 

kandidatov, in sicer Tone KVASNIK (predlagatelj: Lista Darka Sahornika – za Muto gre!) in Milan 

STRAMEC (predlagatelj: Milan Stramec), za imenovanje za člana sveta JZ OŠ Muta predlagan 

Milan STRAMEC. Poleg tega predstavi tudi predlog mnenja ustanovitelja glede kandidatov za 

imenovanje za ravnatelja OŠ Muta, ki je bil oblikovan na zadnji seji KMVVI. 

 

Franc HAMLER pove, da so člani predlagatelja Liste Darka Sahornika – za Muto gre!, tudi člani 

nove svetniške skupine, katere vodje je on sam, zato meni, da ima ta predlog tudi večjo težo, kot pa 

predlog, kjer se je kandidat predlagal sam. JZ OŠ Muta je ustanova, kjer je zelo pomembno, kakšni 

ljudje ga vodijo. Od imenovanega člana bo tudi v prihodnjih dneh odvisno, kdo bo novi vodja tega 

zavoda, zato apelira na člane OS, da podprejo kandidata svetniške skupine, tj. Toneta KVASNIKA. 

Prav tako želi vedeti, kako bo glasoval član Aleksander AMBROŽ, saj je njegova žena kandidatka za 

imenovanje ravnatelja in bi pri tem lahko šlo za nasprotje interesov, kot je zapisano v mnenju 

protikorupcijske komisije z dne 3.7.2012. 

 

ŽUPAN poda na glasovanje predlog KMVVI, in sicer 

 

SKLEP št. 21: Občinski svet sprejme odločitev, da se za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega 

zavoda OŠ Muta imenuje MILAN STRAMEC. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:6, PROTI:4, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet 

 

 

- Oblikovanje mnenja občine glede kandidatov za ravnatelja OŠ Muta 

 

Aleksander AMBROŽ pove, da je županu podal pisno izjavo, da se izloča pri odločanju o tej točki, 

pri prejšnji pa se ni, saj to ni bilo potrebno. 

 

Franc HAMLER pripomni, da je Aleksander AMBROŽ lahko posredno vplival na odločanje že pri 

imenovanju predstavnika v svet JZ. V nadaljevanju predstavi odgovor ravnateljice na vprašanje 

KMVVI glede kadrovskih zadev v času njenega ravnateljevanja. Pove, da nihče ne želi vplivati na 
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njene odločitve in pristojnosti, pač pa mu osebno ni všeč, da v pretežni meri zaposluje strokovni kader 

iz drugih občin. 

 

ŽUPAN še enkrat predstavi predlog mnenja, ki ga je oblikovala KMVVI ter doda, da je sam mnenja, 

da je kader izredno pomemben za dobro poslovanje zavoda, pri čemer mora biti vodja zadostno 

sposoben sprejeti najoptimalnejše odločitve. Pri čemer pa seveda velja diskrecijska pravica vodje, da ob 

izpolnjevanju vseh pogojev, upošteva na prvem mestu strokovnost kadra. Sam pa pri izvajanju javnih 

gospodarskih služb, ob enakem izpolnjevanju ostalih pogojev, daje prednost domačemu izvajalcu oz. 

kadru.  

 

SKLEP št. 22: Po pregledu programov vodenja vseh prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za 

imenovanje za ravnatelja OŠ Muta, je ustanovitelj mnenja, da sta glede na dosedanje delo, za 

imenovanje primerna oba kandidata, ki izhajata iz naše lokalne skupnosti. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet 

 

 

- Seznanitev s pobudami svetniške skupine glede sprememb oblikovanja delovnih tees in 

nadzornega odbora 
 

Predsednik KMVVI Rudolf KOLEŽNIK predstavi pobude svetniške skupine glede razširitve članstva 

v odboru za negospodarstvo in odboru za ekologijo, komunalno in cestno gospodarstvo ter v 

nadzornem odboru. 

 

Vodja svetniške skupine Franc HAMLER podrobneje predstavi razloge za dane pobude. Problem vidi 

zlasti v delovanju nadzornega odbora, saj je številčno zelo okrnjen. Zanima ga tudi, ali je nadzorni 

odbor že podal program dela in finančni načrt, saj bi ga moral OS potrditi. 

 

ŽUPAN pove, da bo občinska uprava pripravila oceno stanja oz. prednosti in slabosti v zvezi s 

preoblikovanjem številčnost zasedbe v delovnih telesih OS in v nadzornem odboru, pri čemer se bo 

upoštevalo načelo racionalnosti in namembnosti pri nujno potrebnem varčevanju proračunskih 

postavk. 

 

Ksenija DITINGER doda, da je nadzorni odbor že pripravil program dela in finančni načrt, ki ga je v 

skladu s poslovnikom predložil županu, občinski svet ga ne potrjuje, saj gre za dva neodvisna organa, 

ki nista v hierarhičnem razmerju, pač pa sta pristojna vsak za svoje področje. 

 
 

4. SPREJEM OSNUTKA ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN 

MERILIH ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OPREMLJANJE OBČINE 

MUTA S KANALIZACIJO (prva obravnava) 

 

ŽUPAN predstavi vhodne podatke v zvezi s pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč, in sicer 

z vrednostmi že izgrajenega kanalizacijskega sistema, ki znaša dobrih 8 mio EUR ter z ocenami 

predvidenih stroškov, ki jih bo občina morala še zagotoviti za celovito dokončanje in doseganja zahteve 

po 95% priključenosti na javni sistem, ki znašajo še dober 1 mio EUR. 

 

Predstavnik podjetja Zavita d.o.o. g. Klemen STRMŠNIK predstavi osnove za pripravo programa, ki 

je osnovan v obliki občinskega predpisa (odloka). Program vključuje zgolj kanalizacijski sistem, za 

preostale vrste komunalne infrastrukture pa ima občina sprejet poseben program. Za pripravo 

programa je bilo potrebno povzeti obračunske stroške, ki vključujejo tako vrednosti že zgrajenega 
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sistema in vrednost še potrebnih stroškov za dograditev celovitega sistema. Gre zgolj za delež stroškov, 

ki so bili oz. bodo financirani iz občinskega proračuna, tj. dobrih 3,2 mio EUR, vsa ostala sredstva 

sofinanciranja, v višini dobrih 5,8 mio EUR pa so izključena.  

 

Progam razlikuje primarno omrežje, ki zajema čiščenje odpadne vode (čistilna naprava in objekti na 

kanalizaciji) ter sekundarno omrežje, ki zajema odvajanje odpadne vode (kanalizacija). Obračunsko 

območje obsega celotno območje občine, kjer je oz. bo možna priključitev na javni kanalizacijski sistem, 

izključeno je zgolj območje naselja SE3 Zg. Muta, za katerega velja za sekundarni del sistema poseben 

program – Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje »Naselja SE 3 - Ob polju Zgornja Muta« (Muv, št. 9/13). Podatki o površinah 

zemljišč in površinah stavb so vzeti iz registra nepremičnin. S predpisano zakonodajo je določen 

sistem obračuna komunalnega prispevka, občina pa lahko v določenih razponih oblikuje faktorje 

dejavnosti v objektih in razmerja med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta.  

 

Franc HAMLER pove, da je določitev višine obračunskih stroškov in končna odločitev o obračunu 

politična odločitev, o kateri bo še tekla razprava. Paziti je potrebno, da se ne bodo občani preveč 

obremenili občane, predvsem tistih, ki živijo v nekoliko slabših življenjskih razmerah.   

 

Klemen STRMŠNIK še doda, da Zakon o prostorskem načrtovanju ne pozna oz. ne dovoljuje 

oprostitev in olajšav plačila komunalne prispevka za fizične osebe (izjema so določene vrste 

gospodarskih objektov), tako da neke selektivne olajšave oz. popusti niso v skladu z veljavno 

zakonodajo. Možno pa je tudi, da občina omogoči obročno odplačilo komunalnega prispevka.  

 

Franc HAMLER izpostavi vprašanje v zvezi z metodologijo izračuna, saj po njegovem mnenju neto 

tlorisna površina objekta in zemljišča nimata posebne veze s samim priključkom na kanalizacijski 

sistem. 

 

Klemen STRMŠNIK pove, da je metodologija določena z zakonom in podzakonskimi predpisi in 

nanjo nimamo vpliva. Zakonodajalec je moral upoštevati raznolikost poseljenosti in je kot 

najpravičnejši sistem pač določil tovrstnega. Kot že povedano, občina lahko vpliva pri izračunu zgolj z 

določitvijo višine obračunskih stroškov, določitvijo faktorjev dejavnosti in razmerji med deležem 

parcele in neto tlorisne površine objekta. 

 

Vladimir TOPLER pove, da bo občinski svet moral najprej odločiti o višini obračunskih stroškov. 

Zanima ga tudi, kako se bo pri obračunu upošteval primer, kjer gre za relativno velike parcele ter ali 

obstaja možnost, da bi ljudje, ki živijo na poplavnem območju in je občina pred leti za to prejela 

odškodnino (Kelag , HE Golica), plačali nižji komunalni prispevek. 

 

Klemen STRMŠNIK pojasni, da je bila odškodnina, ki jo je prejela občina, zaradi postavitve HE 

Golica in iz katere je občina gradila kanalizacijsko omrežje, iz obračunskih stroškov v celoti izločena in 

občanov ne bo bremenila. Sicer pa gre za enovit javni kanalizacijski sistem, ki ga ni mogoče deliti na 

posamezna območja. Kar se pa tiče velikosti parcel, pa je namen programa, da se povečuje 

racionalizacija izrabe prostora. Imamo dolge in drage kanalizacijske sisteme, na katere je priključeno 

relativno malo ljudi. Pri obračunu se upošteva celotna površina stavbnega zemljišča, na katerem stoji 

objekt, zato je v primeru relativno velikih zemljiških površin, smiselno predhodno izvesti parcelacijo. 

Druga možnost pa je, da se komunalni prispevek plača za celotno zemljišče, ko pa bo na nepozidanem 

delu predviden nov objekt, pa se komunalni prispevek obračuna samo še za objekt in ne več za parcelo. 

Sicer pa je glede tega odločitev na strani občanov, pri čemer pa se je potrebno zavedati tudi posledic v 

zvezi z obračunom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  
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ŽUPAN pove, da se bodo na spletni strani občine objavila osnovna pojasnila, namenjena za občane, ki 

se bodo sami predhodno odločili, kako bodo v takih primerih ravnali. 

 

Bojan KASPAR pove, da bodo tako vsi plačali enotni prispevek, kljub temu pa apelira, da bi se našla 

možnost olajšave za prebivalce Sp. Mute. 

 

Franc HAMLER pove, da bo o dokončni odločitvi v zvezi z obračunom, potrebno razpravljati še preko 

pristojnega delovnega telesa, s čimer se je v celoti strinjal tudi župan. 

 

Klemen STRMŠNIK še doda, da v kolikor občina ne bo zagotovila pobiranja komunalnega prispevka, 

ne bo imela možnosti za nadaljnje financiranje manjkajočega sistema in niti za drugo infrastrukturo. 

Direktnih povezav med komunalnim prispevkom in nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča ni, 

so zgolj posledice v primeru parcelacij, zato teh mehanizmov ni primerno mešati. 

 

Aleksander AMBROŽ pove, da mu je sam izračun razumljiv, upoštevati je potrebno možnost 

obročnega odplačila, drugih olajšav pa glede na predpisano zakonodajo pač ne bo mogoče uveljavljati. 

Pri samem obračunu pa ga moti osnova, na kateri temeljijo obračunski stroški, in sicer konkretno 

vrednost projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zg. Drava«, ki bo v končni 

vrednosti precej višja od prvotno predvidene, kar je posledica nepravilnosti, ki so se dogajale pri 

samem izvajanju projekta, sedaj pa bodo to morali plačevati občani. Sprašuje tudi, kdaj bodo znani 

vzroki za podražitve zadrževalnih bazenov. 

 

ŽUPAN pove, da je vseskozi zagovarjal racionalizacijo projekta in se zavzema za korektno in pošteno 

končanje le-tega, saj bo v nasprotnem sam preganjal sum neustreznega ravnanja. Zoper odgovorne 

osebe na projektu pa tudi že teče predkazenski postopek, sicer pa sta župan in občinska uprava na 

razpolago vsem institucijam za preiskavo. Zahteval bo tudi odgovornost projektantov, nadzora in 

koordinatorja projekta. Podražitve izvedbe zadrževalnih bazenov so posledice nestrokovno pripravljene 

tehnične dokumentacije in neraziskanega terena. Že leta 2007 bi bilo potrebno izpostaviti vprašanje 

koliko bo projekt stal in koliko bodo znašali stroški obratovanja kanalizacije in čistilne naprave ter 

koliko bo znašal komunalni prispevek. 

 

Franc HAMLER pripomni, da bi bilo potrebno slišati tudi izjave odgovornih, ki sodelujejo na 

projektu. Sicer pa je mnenja, da je občina že dobila boniteto v obliki odškodnine in jo koristimo v obliki 

urejene struge Bistrice, deloma zgrajene kanalizacije ipd., saj je jasno, da ne moremo ene zadeve 

večkrat koristiti. Olajšavo vidi zgolj v obliki obročnega odplačevanja prispevka. 

 

Silvo IZAK pove, da bi bilo javnosti potrebno prikazati konkretne številke oz. ponazoriti konkreten 

primer obračunanega komunalnega prispevka. 

 

Klemen STRMŠNIK pove, da bi bilo za primer: 600 m2 zemljiške parcele in 150 m2 neto tlorisne 

površine enostanovanjskega objekta, plačati komunalni prispevek v višini 1.551,00 EUR. 

 

 

SKLEP št. 23: Občinski svet Občine Muta v okviru prve obravnave sprejme osnutek Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za izračun komunalnega prispevka za 

opremljanje območja občine Muta s kanalizacijo, v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet 
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5. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE Z DNE 18.12.2014 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

SKLEP št. 23: Občinski svet Občine Muta sprejme in potrdi zapisnik 3. redne seje z dne 18.12.2014. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet 

 
P.s.: Prekinitev seje in odmor od 19.50 do 20.00 ure. 

 
 

6. POROČILO ŽUPANA O DELU MED DVEMA REDNIMA SEJAMA 

 

 

ŽUPAN poda poročilo o svojih zadolžitvah in aktivnostih v času med 3. in 4. redno sejo, tj. od 

19.12.2014 do 29.1.2015. 

 

Poročilo je priloga tega zapisnika. 

 
 

7. SPREJEM OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2015 (prva 

obravnava) 

 

ŽUPAN predstavi predlog proračuna občine za leto 2015 po posameznih proračunskih področjih in 

glavnih prihodkovnih virih. Predstavi tudi postopek in pravila za sprejem akta, ki pa naj ne bodo ovira 

pri konstruktivnem sodelovanju in končnem oblikovanju za občino najpomembnejšega akta. Pove, da je 

bil ravno danes sklenjen dogovor v zvezi s povprečnino, ki znaša za prvo polovico leta 2015 525,00 

EUR/prebivalca, v drugi polovici pa bo znašala 500,83 EUR/prebivalca. Izpostavi tudi predstavitve in 

razprave, ki so bile opravljene na zborih občanov, kjer nekih posebej velikih problemov in nerealnih 

potreb občani niti niso izkazali, kar je vredno posebne pohvale in realnega razumevanja gospodarskega 

in finančnega stanja. Predstavi tudi apel sosednje Občine Dravograd v zvezi s povezanimi 

investicijami, in sicer sanacijo ceste Vrata in manjkajočim delom kolesarske steze na Vratih. 

 

Po županovem pozivu, prijav k razpravi o predlogu ni bilo, odzval se je zgolj Franc Hamler, ki je v 

nadaljevanju podal predhodno obrazložitev glasu. 

 

Franc HAMLER pove, da je svetniška skupina županu že posredovala predloge, ki pa jih je župan ob 

uvodni predstavitvi pograjal. Pove, da predlogi pomenijo konstruktivno sodelovanje in hkrati 

predstavljajo tudi povzete pripombe in predloge na zborih občanov. Predloge tudi javno predstavi. 

 

 

SKLEP št. 24: Občinski svet Občine Muta v okviru prve obravnave sprejme osnutek Odloka o 

proračunu Občine Muta za leto 2015, v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:7, PROTI:3, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet 

 

 
P.s.: Župan predlaga, da se točka 8. in 9., zaradi kasnejše nujne odsotnosti poročevalke, zamenjata.  
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8. PROMET Z NEPREMIČNINAMI 

 

Ksenija DITINGER predstavi predloge v zvezi pravnim prometom nepremičnin, ki so v lasti občine. 

 

- Oddaja zemljišč v zakup 

 

V drugi polovici leta 2014 je Občina Muta s Pogodbo o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, na 

podlagi 16a. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS postala zemljiškoknjižna lastnica 

nekaterih nepremičnin na območju Sp. Mute (Kamping), ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 

RS predhodno oddajal v zakup lokalnim kmetom oz. drugim zainteresiranim uporabnikom. 

 

S prenosom lastninske pravice, je posledično ugasnilo tudi zakupno razmerje. Gre za naslednja 

zakupna razmerja nepremičnin v k.o. 807 - Sp. Muta: 

- parc. št. 16/0, 98/2, 99/1, 100/0, 101/0, 105/0, 106/0 in 107/0 – v skupni izmeri 16.031 m2. 

Zakupno razmerje je bilo sklenjeno dne 10.9.2010 za obdobje 10. let. Zakupnik je v nepremičnine 

investiral določena vlaganja, z namenom ureditve nepremičnin za njihovo osnovno kmetijsko 

rabo. Letna zakupnina je znašala 222,41 EUR brez DDV. 

- parc. št. 161/2 v izmeri 1.436 m2. Zakupno razmerje je bilo sklenjeno dne 9.7.2012 za obdobje 

10. let. Zakupnik je nepremičnino uporabljal kot vrt oz. njivo za pridelavo hrane. Letna 

zakupnina je znašala 50,00 EUR brez DDV. 

 

Glede na dejstvo, da so prejšnji zakupniki, zaradi izvedenega prenosa lastninske pravice, prešli v 

nepriviligiran položaj, se predlaga, da se zaradi njihovih preteklih vlaganj v nepremičnine, zakupno 

razmerje podaljša za obdobje do izteka pogodbenega roka iz predhodnih zakupnih razmerij. Po izteku 

teh zakupnih razmerij pa se predlaga javna objava po metodi javnega zbiranja ponudb. 

 

 

- Zamenjava stanovanjskih enot 

 

Konec leta 2014 smo prejeli pisno vlogo, s predlogom zamenjave dveh stanovanjskih enot. Gre za 

stanovanje št. 7, v velikosti 80,02 m2 v poslovno-stanovanjski stavbi na naslovu Glavni trg 9, ki je v 

lasti občine in za stanovanje št. 17, v velikosti 42,50 m2 v večstanovanjski stavbi na Glavnem trgu 6, 

ki je v lasti fizične osebe.  

 

Glede na izkazane potrebe občanov po dodelitvi stanovanjskih enot, občina glede na normative za 

dodelitev neprofitnih stanovanj, ne potrebuje tako velikih stanovanj, zato bi bilo smiselno pristopiti k 

zamenjavi predmetnih stanovanjskih enot. 

 

- Odprodaja  nefunkcionalnih zemljišč 

 

Upravljavec občinskega premoženja je pripravil seznam nefunkcionalnih zemljišč, ki bi jih ponudil v 

odkup zainteresiranim kupcem, z namenom lastne razbremenitve, v skladu z načelom gospodarnosti 

ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti. 

 

Te nepremičnine v naravi predstavljajo nesorazmerno široke zelene pasove ob občinskih cestah, 

opuščene javne poti, solastniške deleže kmetijskih zemljišč oz. gozdov ipd. 
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Franc HAMLER pove, da bi bilo pri seznamu nefunkcionalnih zemljišč potrebno predstaviti 

potencialne kupce. Predlog o zamenjavi stanovanjskih enot podpira. Glede oddaje zemljišč v nadaljnji 

zakup pa meni, da je zakupna cena bistveno prenizka. 

 

ŽUPAN pojasni, da je zakupna cena enaka, kot so jo zakupniki plačevali prejšnjemu lastniku. Dejstvo 

pa je, da so zakupniki predhodno vlagali v ureditev teh nepremičnin, zato je predlog, da cena in 

obdobje zakupa ostajata nespremenjeni. 

 

Aleksander AMBROŽ predlaga, da se pri odsvojitvah nefunkcionalnih zemljišč v pogodbe vključi 

tudi klavzula o morebitni potrebi služnostni pravice. 

 

  

SKLEP št. 25: Občinski svet Občine Muta sprejme odločitev, da se nepremičnine ID 807-16/0-0, ID 

807- 98/2-0, ID 807-99/1-0, ID 807- 100/0-0, ID 807-101/0-0, ID 807-105/0-0, ID 807-106/0-0, 

ID 807-107/0-0 in ID 807-161/2-0 oddajo v zakup prejšnjim zakupnikom pod enakimi pogoji 

in za enako ceno do izteka predhodno dogovorjene zakupne dobe.  

Prav tako pa naj se prične postopek zamenjave stanovanjskih enot in postopek odprodaje 

nefunkcionalnih zemljišč, v okviru katerega se pripravijo uradne cenitve posameznih 

nepremičnin, v sodelovanje pa se vključita tudi pristojni delovni telesi občinskega sveta.  

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet 

 

 

9. SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O ZAČETKU LIKVIDACIJE JAVNEGA ZAVODA KOVIVIS 

IN PREDLOGA ODLOKA O PRENEHANJU JAVNEGA ZAVODA KOVIVIS 

 

ŽUPAN predstavi pobudo JZ Koroško višje in visokošolsko središče, da se javni zavod zaradi 

izpolnitve svojega poslanstva tudi ukine. JZ je v okviru svojega delovanja ustanovil 3 visoke šole in 3 

dislocirane enote ter s tem zaključil vse svoje načrtovane aktivnosti. Zaradi tega je potrebno sprejeti 

akt o prenehanju delovanja. 

 

SKLEP št. 26: Občinski svet Občine Muta sprejme predlog Odloka o prenehanju javnega zavoda 

»Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče« ter predlog Sklepa o redni likvidaciji javnega 

zavoda »Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče«, v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet 

 

 

10. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV 

 

Franc HAMLER poda naslednja vprašanja: 

- Kdo so kandidati za ravnatelja OŠ Muta? – ter javno predstavi njihova imena: Branko Lah iz 

Kungote ter Bogomir Likar in Anita Ambrož iz Mute. 

- Opozori, da še vedno ni dobil zapisnika o primopredaji županskih poslov. – župan pove, da bo 

podal informacijo na naslednji seji OS. 

- Ali je župan opravil ogled popravila  parketa v telovadnici? – župan pojasni, da si sam ni ogledal 

sanacije, je pa po informaciji profesorja športne vzgoje primerno izvedena. 

- Koliko je stalo popravilo vodovoda pri tržnici v novembru? – župan odgovori, da se stroški 

krijejo iz sredstev rednega vzdrževanja upravljavca. 
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- Pove, da izvedeni zbori občanov niso potekali v skladu s statutom, zato predlaga ponovitev. – 

župan pojasni, da bi morali doseči kvorum 10% volilnih upravičencev s posameznega območja, 

kar pa ni bilo nikjer doseženo, zato je zavestno  kršil zapisana pravila, kot je veljalo tudi za vsa 

leta prej, je pa bilo zagotovljeno demokratično podajanje zahtev in tudi demokratično odločanje 

vseh prisotnih, tudi novoizvoljenih članov vaških odborov. 

- Zakaj so župani na skupščini JKP Radlje d.o.o. soglasno izbrali kandidata iz Maribora, saj je bilo 

še pet kandidatov iz domačega okolja. – župan pove, da se je izbrani kandidat izkazal za 

najustreznejšega, ne glede na dejstvo, od kod prihaja. 

 

in pobude: 

- na kolesarski stezi čez polje urediti prometni režim, da bo namenjena samo za kolesarje in za 

motorna vozila lastnikov obdelovalnih polj (dovolilnice), prav tako kolesarska pot na tem delu ni 

bila splužena; - župan pove, da je nameščena opozorilna tabla, kar meni, da je dovolj, v 

nasprotnem bodo ukrepali inšpektorji. Glede pluženja bo v prihodnje poskrbljeno. 

- predlaga, da ima župan uradne ure tudi ob sredah; - župan pove, da bo svoje uradne ure za 

občane prilagodil tudi na popoldanski čas. 

- na oglasnih deskah naj se ažurno objavljajo zadeve javnega pomena, po poteku rokov pa naj se le-

ti pravočasno odstranijo; - župan pove, da bo v prihodnje za to poskrbljeno. 

- na pokopališču je nujno potrebno urediti nadstrešnico, kapelico in tudi novo grobno polje; - 

župan pojasni, da se idejne zasnove za nadstrešnico in grobna polja pripravljajo, glede kapelice 

oz. opravljanja pogrebnega obreda  pa se bo potrebno obrniti na župnijo Muta. 

 

Tone KVASNIK poda naslednje pobude: 

- namestitev ogledala v Trubarjevi ulici (Kosmač); - župan odgovarja, da se bo opravil ogled in 

sprejem odločitve. 

- v okviru občinskega praznika posvetiti pozornost 80 –letnici našega slikarja Antona Repnika – 

župan pove, da že tečejo aktivnosti, skupaj z Likovno galerijo Trebnje, in sicer za izdajo 

skupnega zbornika o našem občanu, vsekakor pa se bo tmu pozornost namenila tudi v okviru 

občinskega praznika. 

- potrebno si je prizadevati, da bodo tudi pobude in zahteve vaških odborov imele določeno težo in 

se bodo tudi realizirale. – župan pove, da se bo trudil čim bolj upoštevati mnenja in predloge 

vaških odborov, kolikor bo to v okviru finančnih možnosti tudi mogoče. 

 

Silvo IZAK pove, da nefunkcionalna zemljišča za občino pomenijo zgolj breme, dogaja pa se tudi, da 

ljudje posegajo po gozdovih, ki so v lasti ali solasti občine in tako izkoriščajo tuje premoženje - župan 

pove, da se bo zadeva preverila, poskrbljeno pa bo tudi za primerno ukrepanje. 

 

 

Zaključek seje: ob 21.40 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Ksenija DITINGER 

direktorica občinske uprave 

 

 

                                                                                                                                 ŽUPAN 

Mirko VOŠNER 
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Priloga: 

- poročilo o delu župana (k tč. 6) 

 

  

 



POROČILO O DELU ŽUPANA MED 3. IN 4. SEJO OBČINSKEGA SVETA 

19.12.2014 

 Sestanek na Mestni občini Slovenj Gradec- skupna občinska uprava 

 Igranje Pihalnega orkestra Muta na sedežu občine-  uprava+ podžupan 

20.12.2014 

 PGD MUTA- sprejem nove avto cisterne- bilo poslano vabilo 

21.12.2014 

 Pihalni orkester Muta- Božično- Novoletni koncert-vabilo 

22.12.2014 

 Sestanek z OŠ Muta- ravnateljico 

 Ošlak Jože- Mešani pevski zbor »Zvon« 

 VOC Celje- g. Aleksander Celan 

 Obisk na terenu- Aleksander Bojan- v zvezi s kanalizacijo 

23.12.2014 

 JKP- skupščina 

 Energetska agencija za Podravje- ga. Vlasta Kremelj 

 ZD Radlje- ga. Lidija Golob 

24.12.2014 

 Bauer Bernard-zimsko pluženje 

 Sestanek za izvajanje zimske službe 

 Sestanek s podjetjem Rudolf d.o.o. 

 Mojca Kunej- zgodovinarka 

25.12.2014 

 Božična igra na Sv. Primožu 

26.12.2014 

 MePZ Zvon- koncert pri Lipi 

  Sestanek z izvajalci- mlečna pot 

27.12.2014 

 Kultomaterji- prireditev s Tino Gorenjak v avli OŠ Muta-vabilo 

29.12.2014 

 Skupščina JKP 

 Miha Ulbl- občan 

30.12.2014 

 JKP Skupščina 

 Novinar iz Slovenskih novic- predstavitev turizma v Občini Muta 

 Sestanek z županom občine Radlje, Vuzenica – razvojni projekti 

 Karitas- zaključna prireditev   

 



31.12.2014 

 Obisk direktorice iz knjižnice Radlje 

 Obisk v Domu starostnikov v Črnečah 

05.01.2015 

 1. seja Nadzornega odbora 

06.01.2015 

 Državni svet RS- razvoj cestne in železniške infrastrukture v RS 

07.1.2015 

 Jožica Vasiljevič- podjetnica, trgovina na Zg. Muti 

 Podjetje Marsel, d.o.o; Radlje ob Dravi 

 Zavarovalnica Maribor-poslovanje v letu 2015 

 Kobolt Renata iz Vrat-projekt agroživilstva  v Zg. dravski dolini 

 Ogled industrijske cone-projektne rešitve 

 Novak Andrej- na terenu 

 Zbor krajanov na Pernicah  

08.01.2015 

 Otvoritev Notarske pisarne v Radljah- Mirjana Paradiž Verdinek 

 Zbor krajanov na Sv. Jerneju 

 Zbor krajanov v Bistriškem jarku 

09.01.2015 

 Občina Ravne na Koroškem- novoletni sprejem poslovnih partnerjev 

 Snemanje TV SLO oz. Planet TV 

 Zbor krajanov Sv. Primož- pri Matiju 

 Zbor krajanov Sv. Primož- pri Onuku 

13.1.2015 

 Obrul Matic in Berchtold Aleksandra- stanovanjska problematika 

 Riko d.o.o.  – g. Andrej Ivanc  

14.1.2015 

 Obisk vodstva DEM/ MB 

 Zbor krajanov Gortina 

15.1.2015 

 Mohorko Miroslav- zemljišče 

 Kac Ignac 

 Maurič Marjan- legalizacija 

 PROFUTURUS-Matej Požarnik-razvojni projekti 2014-2020 

 Srečanje s podjetniki in drugimi nosilci javnih funkcij 

 Zbor krajanov Sp. Muta 

16.1.2015 

  

 



 Zbor krajanov na Zg. Muti 

17.1.2015 

 Občni zbor – PGD Muta 

18.1.2015 

 Občni zbor- Čebelarsko društvo Muta-Vuzenica-vabilo 

20.1.2015 

 Sestanek z CSD Radlje, Policija Radlje, dr. Todorovid- tema Knap Tomaž 

 Gasilska zveza Dravske doline-sestanek 

 Športno društvo Muta-Štefan Šoštarec-predaja svetilke Heilengehaus Nemčija 

21.1.2015 

 KMVVI-seja  

22.1.2015 

 Javna dela: Sever Valerija, Verdinek Lidija 

 Ogled situacije Štraser 

 Dom Hmelina Radlje-sestanek  ga. Duler 

 Dobnik Anka 

 KUD – Majda Lesjak 

 Breznik Bojan 

27.1.2015 

 Bauer Bernard, Tina-ureditev ponikalnice Gortina 

 Lipuš Monika-stanovanje 

 Krautberger Erik ml.-projekt !   

 Pušnik Alojzija-sestanek; socialna problematika 

 NTK Muta- Cvetko Damjan 

 LIPUŠ Monika- ureditev stanovanja 

 Maurič Marjan- legalizacija 

 Štruc Adi- delovni sestanek 

28.1.2015 

 MGD- SESTANEK JASPER-revizija projekta  vodooskrba- Drava, Sklop 3 

 Občanska Smolar Klavdija-prevoz otroka v zavod 

 Projektna pisarna iz SG-razvojni projekti EU 2014-2020  

 PGD Muta- hidranti, novoletna okrasitev, ustanovitev štaba CZ, defibrilator AED 

29.1.2015 

 Sestanek z župani- JKP Radlje 

 Sestanek z župani občin Dravograd, Vuzenica in RRA- DRAVSKA KOLESARSKA POT 

/Dravograd-Središče ob Dravi 

 Podjetje Breznik&Breznik- Javna razsvetljava 

  JKP Radlje -Podlesnik Andrej-energetska sanacija  

 4. seja občinskega sveta 
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Ž U P A N 

Številka:03221-0003/2015 

Datum:24.2.2015 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

5. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

5.   

ZADEVA: Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Občine 

Muta (skrajšani postopek) 

 

  

  

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

Župan  

 

 

 

Župan 

Direktorica občinske uprave 

 

 

/ 

 

 

Občinski svet sprejme predlog Sprememb in dopolnitev 

Statuta Občine Muta, v predloženem besedilu. 

 

 

 

- Sestava pravnega akta 

- Predlog akta 

- Predlagan organigram delovnih teles OS 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

OBČINSKA UPRAVA 

 

Sestava predloga pravnega akta: 

 

1. NASLOV: 

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Muta 

 

 

2. UVOD 

 

2.1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Muta sta 15. in 120. člen Statuta 

Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) ter 30. in 64. člen Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12-ZUJF). 

  

2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem akta 

Zadnje spremembe in dopolnitve veljavnega Statuta Občine Muta so bile izvedene leta 2013, kjer je bilo 

potrebno posamezne določbe uskladiti s spremenjeno zakonodajo.  

 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da ima OS komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

ki jo imenuje že na konstitutivni seji OS, izmed svojih članov. To je tudi njegovo edino obvezno delovno 

telo. OS pa lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Njihove člane imenuje 

izmed članov OS, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. 

 

V letu 2014 in v prvem mesecu leta 2015 so v Občini Muta potekale lokalne volitve. Občina je dobila 

nov občinski svet in tudi novega župana. Glede na novo sestavo dveh najvišjih izvoljenih organov 

občine, se je porodila tudi ideja o novi organizaciji  delovnih teles občinskega sveta, ki je bila s strani 

župana kot predlagatelja spremembe, članom OS predstavljena na sestanku dne 18.2.2015. 

 

Predlagana sprememba organizacije delovnih teles OS se nanaša na zmanjšanje števila (6) delovnih 

teles ter njihovo združenje v dve po sestavi večji delovni telesi, ki bi se imenovali odbor za 

gospodarstvo in odbor za negospodarstvo. 

 

Predlagatelj predlagano spremembo utemeljuje z dejstvom, da bi združitev dosedanjih treh delovnih 

teles, ki pokrivajo področje ekologije, komunalnega, cestnega gospodarstva, kmetijske dejavnosti in 

celostnega razvoja občine v novo skupno delovno telo – odbor za gospodarstvo (9 oz. 11 članov) ter 

združitev dosedanjih treh delovnih teles, ki so pokrivajo področje stanovanjskih zadev, šolstva, vzgoje, 

sociale, kulture, zdravstva in statutarno pravnih zadev, v novo skupno delovno telo – odbor za 
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negospodarstvo (9 članov), pomenila logično potezo župana z namenom doseči večjo učinkovitost 

delovanja obeh delovnih teles, v smislu: 

 

- večje zastopanosti članov OS v delovnih telesih (najmanj 6 oz. 5 članov) 

- večje kontinuitete in povezanosti med delovanjem delovnih teles in OS 

- večje vključenosti t.i. zunanje zainteresirane strokovne javnosti (5 oz. 4 člani) 

- večje povezanosti vsebin med posameznimi delovnimi telesi 

- večje ekspeditivnosti delovanja posvetovalnih delovnih teles OS 

- boljša zastopanost predstavnikov občinske uprave pri delovanju sej delovnih teles 

- manjša poraba časa pri delovanju (dosedanjih 6 delovnih teles bi kumulativno zagotovo 

porabilo več časa, kot pa predlagani dve delovni telesi) 

- večja transparentnost in jasnost sprejetih predlogov odločitev za kasnejše sprejemanje 

končnih odločitev na sejah OS (praktično v vsakem delovnem telesu je zastopana večina 

članov OS) 

- ustreznejša zastopanost in povezanost posameznih članov OS v delovnih telesih 

- boljša informiranost in preglednost članov OS pri predhodnem odločanju na sejah 

delavnih teles 

- večje racionalnosti in nenazadnje 

- večje varčnosti in finančne vzdržnosti proračuna Občine Muta. 

 

Župan utemeljuje predlog organizacijske spremembe tudi na podlagi predhodne razprave, tako s 

svetniško skupino, kot kasneje z vsemi  člani OS, ki so le v redkih izjemah in pomislekih izrazili dvome v 

predlagano spremembo. Od vseh enajstih članov OS se prav nihče ni eksplicitno izrekel proti predlagani 

pobudi. Edini pomislek je bil dan s strani vodje svetniške skupine, v smislu »da smo eni prvih pionirjev 

na tem področju« ter da bi kazalo iti v organizacijske spremembe kasneje, v letu 2016. Eden od 

neodvisnih svetnikov pa je izrazil le pomislek, da bi seje samo dveh delovnih teles lahko trajale nekaj ur, 

kar bi morebiti predstavljajo svojevrsten napor sodelujočih. 

 

Na podlagi prejetih pisnih mnenj članov OS v zvezi s predlagano organizacijsko spremembo, jih je 

večina predlog podprla, res pa je, da v poizvedovalnem terminu v prvi fazi ni bilo doseženega 

dvotretjinskega soglasja, kar pa se lahko po konstruktivni razpravi in s soočenjem argumentov ZA in 

PROTI, po mnenju župana, doseže na 5. redni seji OS. 

 

Statut in njegove spremembe in dopolnitve se sprejmejo po enakem postopku, kot je predpisan za 

sprejem odloka. Ker pa gre v danem predlogu za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, se akt sprejme 

po skrajšanem postopku (združeni prva in druga obravnava). 

 

2.4. Finančna ocena 

Sprejem predlaganega akta bi za proračun občine pomeni določen prihranek na področju političnega 

sistema, in sicer iz naslova stroškov nagrad in sejnin za udeležbo na sejah delovnih teles (PP 001003).   

 

 

3. BESEDILO ČLENOV 

 

V prilogi. 

 

 

  

 



 
 
 

                              

 

4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

 

K 1. členu: v drugem odstavku 24. člena veljavnega Statuta Občine Muta je določeno, da so stalne 

delovna telesa občinskega sveta odbor za negospodarstvo, odbor za celostni razvoj občine (malo 

gospodarstvo in gospodarstvo ter turizem), odbor za kmetijstvo, odbor za ekologijo, komunalno in cestno 

gospodarstvo, statutarno pravna komisija ter odbor za stanovanjske zadeve. Zaradi predlagane 

organizacijske spremembe delovnih teles, je potrebno temu ustrezno formirati novo določbo, ki 

opredeljuje, da sta stalni delovni telesi občinskega sveta odbor za gospodarstvo in odbor za 

negospodarstvo.  

Prvi stavek  tretjega odstavka 24. člena veljavnega Statuta Občine Muta določa, da delovna telesa štejejo 

od tri do pet članov. Glede na predlagano spremembo številčnosti sestave novih delovnih teles 9 oz. 11 

članov, je potrebno veljavno določbo črtati. Potrebe po zapisu nove tovrstne določbe ni, saj je v 

nadaljevanju istega odstavka opredeljeno, da se število članov posameznega delovnega telesa občinskega 

sveta in delovno področje določi s poslovnikom ali odlokom občinskega sveta.  

 

K 2. členu: določen je trenutek pričetka veljavnosti novele akta, skladno s 112. členom veljavnega 

statuta. 

 

 

 

Pripravila: 

Mirko VOŠNER, župan 

 

Ksenija DITINGER,                                                                                      

direktorica občinske uprave                                                                   
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in 15. ter 120. člena Statuta Občine Muta 

(MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta na ____ seji dne 

_____ sprejel 

 

 

S P R E M E M B E   IN  D O P O L N I T V E 

STATUTA OBČINE MUTA 

 

 

1. člen 

 

V Statutu Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13, v nadaljevanju: statut) se 

drugi odstavek 24. člena spremeni tako, da se glasi: 

 

»(2) Stalni delovni telesi občinskega sveta sta: 

- odbor za gospodarstvo 

- odbor za negospodarstvo 

 

V tretjem odstavku 24. člena statuta se črta prvi stavek. 

 

 

2. člen 

 

Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem 

vestniku Štajerske in Koroške regije. 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

 

OBČINA MUTA 

Mirko VOŠNER, župan 
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OBČINA MUTA  
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Ž U P A N 

Številka:03221-0003/2015 

Datum:24.2.2015 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

5. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

6.   

ZADEVA: Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika 

občinskega sveta Občine Muta (skrajšani postopek) 

 

  

  

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

Župan  

 

 

 

Župan 

Direktorica občinske uprave 

 

 

/ 

 

 

Občinski svet sprejme predlog Sprememb in dopolnitev 

Poslovnika občinskega sveta Občine Muta, v predloženem 

besedilu. 

 

 

- Sestava pravnega akta 

- Predlog akta 
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OBČINA MUTA  
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OBČINSKA UPRAVA 

 

Sestava predloga pravnega akta: 

 

1. NASLOV: 

 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Muta 

 

 

2. UVOD 

 

2.1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Muta je 15.  

Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), 110. člen Poslovnika 

občinskega sveta Občine Muta (MUV, št.  ter 30. in 36. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 

RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF). 

  

2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem akta 

Zadnje spremembe in dopolnitve veljavnega Poslovnika občinskega sveta Občine Muta so bile izvedene 

leta 2013, kjer je bilo potrebno posamezne določbe uskladiti s spremenjeno zakonodajo.  

 

Ocena stanja in razlogi za sprejem predlagane novele akta so povsem identični tistim, ki so navedeni pri 

predlogu novele Statuta Občine Muta (glej gradivo k tč. 6), le da gre pri tej noveli za nekoliko obširnejši 

nabor določb, ki jih je potrebno uskladiti glede na predlagano organizacijsko spremembo delovnih teles 

občinskega sveta. 

 

 

Poslovnik občinskega sveta in njegove spremembe in dopolnitve se sprejmejo po enakem postopku, kot je 

predpisan za sprejem odloka. Ker pa gre v danem predlogu za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, 

se akt sprejme po skrajšanem postopku (združeni prva in druga obravnava). 

 

2.4. Finančna ocena 

Sprejem predlaganega akta bi za proračun občine pomeni določen prihranek na področju političnega 

sistema, in sicer iz naslova stroškov nagrad in sejnin za udeležbo na sejah delovnih teles (PP 001003).   

 

3. BESEDILO ČLENOV 

 

V prilogi. 
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4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

 

K 1. členu: v 57. členu veljavnega Poslovnika občinskega sveta Občine Muta je določeno, da so stalna 

delovna telesa občinskega sveta odbor za negospodarstvo, odbor za celostni razvoj občine (malo 

gospodarstvo in gospodarstvo ter turizem), odbor za kmetijstvo, odbor za ekologijo, komunalno in cestno 

gospodarstvo, statutarno pravna komisija ter odbor za stanovanjske zadeve. Zaradi predlagane 

organizacijske spremembe delovnih teles, je potrebno temu ustrezno formirati novo določbo, ki 

opredeljuje, da sta stalni delovni telesi občinskega sveta odbor za gospodarstvo in odbor za 

negospodarstvo. 

 

K 2. členu: zaradi boljše preglednosti akta se dodata  dve novi določbi, v obliki dveh ločenih členov, ki 

opredeljujeta sestavo in pristojnosti odločanja ter naloge posameznega odbora. Vsebina je povzeta po 

veljavnem aktu, le da združuje obseg področij, ki spadajo pod okrilje posameznega delovnega telesa. 

Določbe novih členov konkretizirajo področja dejavnosti, obseg nalog in pristojnosti, o katerih 

posamezni odbor predhodno odloča, daje mnenja in stališča za končno odločanje na sejah občinskega 

sveta. 

 

K 3. členu: zaradi uvedbe novega organizacijskega sistema delovnih teles, je potrebno ukiniti veljavnost 

prejšnji organizaciji in pristojnostim delovnih teles občinskega sveta. 

 

K 4. členu: v tretjem odstavku 95. člena veljavnega poslovnika je določeno, da zahteve za obvezne 

razlage posameznih določb splošnih aktov, najprej obravnava statutarno pravna komisija, v primeru, da 

je le-ta utemeljena pa pripravi tudi predlog obvezne razlage. Ker gre za konkretiziranje delovnega telesa, 

je potrebno glede na predlagano organizacijsko spremembo temu ustrezno uskladiti določbo, in sicer v 

smislu, da se namesto statutarno pravne komisije določi odbor za negospodarstvo, v pristojnost katerega 

po novem spada tovrstno odločanje. 

 

K 5. členu:  določba 111. člena veljavnega poslovnika prav tako konkretizira pristojnost statutarno 

pravne komisije v zvezi z razlago posameznih določb poslovnika. Ker se po predlogu organizacijske 

spremembe statutarno pravna komisija ukinja, je potrebno določbo smiselno uskladiti, da pristojnost 

tovrstnega odločanja pripada novemu delovnemu telesu – odboru za negospodarstvo. 

 

K 6. členu: določen je trenutek pričetka veljavnosti novele akta, in sicer v smislu, da prične veljati po 

pričetku veljavnosti novele Statuta Občine Muta. 

 

 

Pripravila: 

Mirko VOŠNER, župan 

 

Ksenija DITINGER,                                                                                      

direktorica občinske uprave                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in 15. Statuta Občine Muta (MUV, št. 

15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) in 110. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta 

(MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta na ____ seji dne 

_____ sprejel 

 

 

S P R E M E M B E   IN  D O P O L N I T V E 

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MUTA 

 

 

1. člen 

 

V Poslovniku občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13, v 

nadaljevanju: poslovnik) se  besedilo 57. člena spremeni tako, da se glasi: 

 

 

»57. člen« 

Stalni delovni telesi občinskega sveta sta: 

- odbor za gospodarstvo 

- odbor za negospodarstvo 

 

 

2. člen 

 

Dodata se nov 57a. in 57b. člen poslovnika, ki se glasita: 

 

»57a. člen« 

 

Odbor za gospodarstvo ima devet (enajst) članov.  

 

Gospodarska dejavnost obsega področje gospodarske javne infrastrukture, ekologije, prostorske ureditve, 

kmetijstva in celostnega razvoja občine. 

 

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, 

urejanja in gospodarjenja s prostorom, varstva okolja, gospodarjenja z gospodarsko javno infrastrukturo 

občine, spodbujanja razvoja kmetijstva in celotne ureditve občine, ki so svetu predlagani v sprejem, 

oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
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Odbor je dolžan  opraviti obravnavo najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja 

občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in 

predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do 

začetka obravnave predloga splošnega akta. 

 

 

»57b. člen« 

 

Odbor za negospodarstvo ima devet članov.  

 

Negospodarska dejavnost obsega področje izobraževanja, vzgoje, kulture, športa, sociale, zdravstva, 

turizma, stanovanjskih in statutarno pravnih zadev. 

 

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva 

in javnih služb družbenih dejavnosti, stanovanjske problematike, razvoja turizma v občini ter skladnosti 

občinskih pravnih aktov s hierarhično višjimi pravnimi akti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o 

njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. 

 

Odbor je dolžan opraviti obravnavo najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja 

občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in 

predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do 

začetka obravnave predloga splošnega akta. 

 

 

 

3. člen 

 

Določbe 58., 59., 60., 61., 62. in 63. člena poslovnika se črtajo. 

 

4. člen 

 

Tretji odstavek 95. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 

 

»(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava odbor za negospodarstvo, ki lahko zahteva tudi 

mnenje drugega delovnega telesa, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če odbor 

ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v 

postopek.« 

 

5. člen 

 

Besedilo 111. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 

 

»111. člen« 

  

(1)Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega sveta 

poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in 

naloži odboru za negospodarstvo, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe. 

  

 



 
 
 

                              

(2) Izven seje sveta daje razlago poslovnika odbor za negospodarstvo. Vsak član občinskega sveta lahko 

zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dal odbor za negospodarstvo, odloči občinski svet. 

 

 

6. člen 

 

Spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati šestnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem 

vestniku Štajerske in Koroške regije. 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

 

OBČINA MUTA 

Mirko VOŠNER, župan 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Ž U P A N 

Številka:03221-0003/2015 

Datum:23.2.2015 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

5. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

7.   

ZADEVA: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta za leto 

2015 (druga obravnava) 

  

  

  

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

Župan  

 

 

 

Župan 

Finančnik VII/1 

 

 

/ 

 

 

Občinski svet sprejme predlog Odloka o proračunu Občine 

Muta za leto 2015, v predloženem besedilu. 

 

 

 

- Sestava pravnega akta 

- Splošni del proračuna 

- Posebni del proračuna 

 

 

 

 

  

 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si


 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinska uprava 

 

Sestava predloga pravnega akta: 

 

1. NASLOV: 

 

Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2015 

 

 

2. UVOD 

 

2.1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta je 29. člen Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

(14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013) ter 15. člen 

Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12-uradno prečiščeno besedilo, 24/13). 

 

2.2. Ocena stanja 

Na 4. redni seji občinskega sveta je bil v okviru prve obravnave oz. splošne razprave sprejet osnutek 

Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2015.  

 

V 10. dneh po opravljeni splošni obravnavi (do 8.2.2015), so lahko člani k predlogu proračuna, županu 

predložili pisne pripombe in predloge, pri čemer je potrebno upoštevati pravilo o ravnovesju. Župan 

se je moral v 15. dneh (do 23.2.2015) opredeliti do vloženih pripomb in predlogov ter pripraviti 

dopolnjen predlog proračuna. V ta namen je župan za dne 18.2.2015 sklical sestanek vseh članov, kjer je 

predstavil prejete in potrebne spremembe, ki bodo vključene v dopolnjen predlog proračuna. Na 

dopolnjen predlog proračuna lahko člani OS vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje 3 dni pred 

sejo OS. Amandmaji se dostavijo županu, v amandmaju je potrebno upoštevati pravilo o ravnovesju. 

 

Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna, lahko 

župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži predlog proračuna. Občinski svet glasuje 

najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih amandmajih. Ko je končano glasovanje 

po delih, predsedujoči ugotovi, ali je proračun medsebojno uravnotežen in nato glasuje o proračunu v 

celoti. 

 

Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok za uskladitev (odmor, naslednja seja). Ko je 

predlog uskladitve dan na dnevni red, ga župan obrazloži. Občinski svet glasuje najprej o predlogu 

uskladitve, nato o proračunu v celoti. Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok za pripravo novega 

predloga. Nov predlog se obravnava po pravilih, ki veljajo za sprejem odloka po hitrem postopku 

(združeni prva in druga obravnava). 

  

 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201346&stevilka=1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677


 
 
 

                              

Pregled sprememb in dopolnitev, z upoštevanjem večine prejetih predlogov in pripomb, je prikazan v 

posebni prilogi. Dejstvo pa je, da je dopolnjen predlog proračuna na prihodkovni strani naravnan realno 

oz. je finančno vzdržen, tako da bistvenih sprememb med letom naj ne bi bilo, kar pa se kaže tudi na 

odhodkovni strani, kjer so vključene le najnujnejše predpisane in načrtovane obveznosti. 

 

2.3. Razlogi za sprejem akta 

Proračun občine je obvezen pravni akt vsake občine, saj pomeni pravno podlago za financiranje 

dejavnosti in nalog občine. S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne 

namene financiranja javne porabe v občini. 

 

 

2.4. Finančna ocena 

 

V prilogi. 

 

 

3. BESEDILO ČLENOV 

 

V prilogi. 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER                                                                                        

direktorica občinske uprave 

 

 

 

 

 

  

 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PLANA PRORAČUNA OBČINE MUTA ZA LETO 2015  

DOPOLNJEN PREDLOG 

1. PRIHODKI; skupno povečanje prihodkov v višini 185.848,92€: 

KTO Naziv KTO (konta) Znesek Obrazložitev 

7000 

 

Dohodnina -57.921,00€ zmanjšanje zaradi Dogovora med Vlado RS in 

občinami, posledica zmanjšanja določitve primerne 

porabe in izračuna pripadajoče dohodnine 

7030 Davki na nepremičnine 3.000,00€ Pričakovano povečanje prihodkov glede na leto 

2014 

7047 Drugi davki na uporabo 

blaga in storitev 

41.000,00€ Povečanje zaradi pričakovanih prihodkov iz 

naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda – do rednega 

delovanja ČN 

7400 Prejeta sredstva iz 

državnega proračuna 

106.043,00€ povečanje zaradi Dogovora med Vlado RS in 

občinami, posledica izračuna pripadajoče finančne 

izravnave občinam 

  80.000,00€ Povečanje zaradi prijave na sofinanciranje odprave 

posledic plazov 

7403 Prejeta sredstva iz javnih 

skladov 

14.704,00€ Povečanje zaradi nakazila 1.obroka sofinanciranja 

iz leta 2014 za sofinanciranje izgradnje igrišče 

Gortina 

 

2. ODHODKI; skupno povečanje odhodkov v višini 214.848,92€: 

PP 
Naziv PP (proračunske 

postavke) 
Znesek Obrazložitev 

001006 Financiranje političnih 

strank 

-1.124,48€ 

 

Zmanjšanje zaradi izračuna pripadajočih prihodkov 

političnim strankam glede na rezultat lokalnih 

volitev 

040150 Ureditev večnamenske 

dvorane – OŠ Bistriški 

jarek 

10.000,00€ Povečanje zaradi predvidenih stroškov za izdelavo 

projektne dokumentacije za rekonstrukcijo pritličja v 

stavbi OŠ Bistriški jarek 

060071 

- 

060076 

Plače zaposlenih v 

občinski upravi 

12.773,40€ 

 

2.000,00€ 

Povečanje za ohranitev delovnega mesta koordinator 

V (stanovanjske zadeve), 

Povečanje za plačila iz naslova povečanega obsega 

dela 

007001 Usposabljanje enot 

civilne zaščite 

700,00€ Povečanje sredstev za nujno delovanje civilne zaščite 

130011 Letno vzdrževanje 

lokalnih in uličnih cest 

75.000,00€ Prenos predvidenih stroškov na rezerve (PP 023006) 

zaradi nastalih stroškov v letu 2014, ki se plačajo v 

letu 2015 

1300422 Razširitev in obnova 

industrijske cone Muta 

- cesta 

14.000,00€ Izdelava projektne dokumentacije za drugo fazo 

ureditve gospodarske javne infrstrukture za 

zaključen projekt. 

1300424 Rekonstrukcija 

makadamske JP774131 

- Koparc 

20.000,00€ Izvedba 1. Faze rekonstrukcije, ki zajema ureditev 

mostu čez potok in krajši del cestišča 

  

 



PP 
Naziv PP (proračunske 

postavke) 
Znesek Obrazložitev 

1300438 Sanacije cest in cestnih 

površin zaradi plazov 

80.000,00€ Nujna saniranja cest LC 274061 G1 - Rapatec Sv. 

Primož, LC 274021 Kapšer –Modrej - Herman in JO 

774141 Sv. Primož – Prevolov jarek. 

 

1300439 Pešpot Zg. Muta – Sp. 

Muta (za ZP Muta) 

5.000,00€ Projektna dokumentacija za ureditev pešpoti iz Zg. 

Mute na Sp. Muto ( ZP Muta – Pihler)  

013016 Investicije v izgradnjo 

javne razsvetljave 

5.000,00€ Postavitev uličnih svetilk ob cesti v Bistriški jarek 

(postajališče pri Kovaču) in ob cesti proti Mitnici 

130060 Širokopasovno 

omrežje 

20.000,00€ Nadaljnja izgradnja omrežja na področju Sv. Primoža 

in Pernic, delež občine v okviru JR za sofinanciranje 

investicij 

160041 Občinski prostorski 

načrt 

20.000,00€ Stroški za pripravo dokumentacije v zvezi s pripravo 

osnove občinskega prostorskega načrta (OPN)  

160080 Pokopališče Muta - 

Vuzenica 

5.000,00€ Stroški za pripravo projektne dokumentacije za 

izdelavo nadstreška pri poslovilni vežici 

020004 Pomoč ob rojstvu 

otroka 

4.700,00€ Prilagoditev stroškov veljavnemu aktu  

020005 Pomoč velikim 

družinam 

3.600,00€ Prilagoditev stroškov veljavnemu aktu  

020012 Prevoz invalidnih oseb 13.200,00€ Občina Muta bo z letom 2015 omogočala varovan 

prevoz predšolskega otroka v Dnevni center za 

invalidne osebe na Ravne na Koroškem - OE CUDV 

Črna. 

023006 Tekoča proračunska 

rezerva 

75.000,00€ Prenos predvidenih stroškov iz tekočega vzdrževanja 

cest (PP 130011) zaradi nastalih stroškov v letu 2014, 

ki se plačajo v letu 2015 

 

3. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

Sekcija Naziv sekcije Znesek Obrazložitev 

XII. Stanje sredstev na 

računih 

29.000,00€ Povečanje razpoložljivih sredstev za porabo v letu 

2015 zaradi dokončnih podatkov izdelave 

Zaključnega računa za leto 2014 – ostanek sredstev iz 

poslovanja preteklih let 

 

 

         OBČINA MUTA 

         Mirko VOŠNER 

                  Župan 

  

 



SVETNIŠKA SKUPINA 
 
Številka:  2/2015-1,  
Datum:    8. 2.2014 
 
OBČINI MUTA, ŢUPANU OBČINE MUTA 
 
 
ZADEVA: Amandmaji k predlogu Odloka proračuna Občine Muta  za leto 2015 
Zveza:  Na podlagi sklepa OS na 4. seji 29. 1.2015  
 
 
Kot Svetniška skupina (SVSK) pri Občini Muta vlagamo v zvezi s 91. členom Poslovnika Občine Muta amandmaje k predlogu Odloka 

proračuna Občine Muta za leto 2015. 
 
1.Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

2000 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE 

SLUŢBE 

004004  OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV = 5.000€ 

4020 PISARNIŠKI  IN SPLOŠNI MAT. IN STORITVE 

ali iz  

004009 PRIREDITVE OB OBČ. PRAZNIKU = 12.750€ 

4021 POSEBNI MAT. IN STORITVE 

2000 AVTOBUSNA KARAVANING-

DESNA NADSTREŠNICA 

 
2. Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

20000 13 PROMET, INFRAST., KOMUN 13012 ZIMSKO VZD. LOK. IN ULIČNIH CEST = 

60.000€  
20000 130060 ŠIROKOPASOVNO 

(PERNICE, ZAH. PRIMOŢ) 

 
 
3. Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

43000  13 PROMET, INFRAST., 

KOMUN 

13011  LETNO VZD. LOK. IN ULIČNIH CEST = 

243.000€ 
43000 PROTIPRAŠNE (ORLIČ, 

AJTNIK) 

 
  
4. Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

5000 13 PROMET, INFRAST., KOMUN 13011  LETNO VZD. LOK. IN ULIČNIH CEST = 

243.000€ 
5000 PEŠ POT NEMEC-CERKEV 

 
5. Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

10000 13 PROMET, INFRAST., KOMUN 13011  LETNO VZD. LOK. IN ULIČNIH CEST = 

243.000€ 
10000 PEŠ POT SP. - ZG. MUTA (OB 

BISTRICI - ZADRUGA) 

 
6. Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

30000 13 PROMET, INFRAST., KOMUN 040149 IGRIŠČE GORTINA = 55.700€ (SOFIN. 13.200) 

4204NOVOGRAD., REKONSTRUKCIJA IN 

ADAPTACIJE 

30000 NOVA AVTOBUSNA 

POSTAJA  ZG. MUTA (PRI 

PULFERTURNU) 

 
7. Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

5000 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE 

SLUŢBE 

004008 PROTOKOL (PO ODLOČITVI ŢUPANA) = 

10.200€ 

4020 PISARNIŠKI  IN SPLOŠNI MAT. IN STORITVE 

5000 18 KULTURA, ŠPORT  

 018040 ŠPORTNI 

.PROGRAMI= 34.560€ 

 
8. Amandma: 

zmanjšanje   povečanje  

 19. IZOBRAŢEVANJE-ŠOLA   04 SKUPNE ADMINISTR. 

SLUŢBE 

10000  190061 MATERIALNI STROŠKI = 71.760€ 10000 040150 VEČNAMENSKA 

DVORANA- ŠOLA BISTRIŠKI 

JAREK 

 

ZMANJŠANJE SKUPAJ=125.000€    POVEČANJE SKUPAJ = 125.000€ 
 

OPOMBA: 
ŽUPANU PREDLAGAMO, DA  LAHKO UPORABI ZA DEL NAŠIH PREDLOGOV TUDI RAZLIKO, KI BO NASTALA ZARADI 
VEČJE ODMERE PRIMERNE PORABE. 

 
DODATNI PREDLOG SKLEPA: 

PRI VSEH KONTIH V CELOTNEM PRORAČUNU KJER JE VREDNOST VEČ KOT 5.000€ ZAHTEVAMO PODROBNO 

OBRAZLOŽITEV Z OPISOM DEL IN NALOG OZIROMA STORITEV. 

PO SPREJETJU PRORAČUNA PA ZAHTEVAMO ZA PREJ OMENJENE ZNESKE NA NASLEDNJI SEJI SVETA TUDI SEZNAM 

IN ČASOVNO DOLOČITEV IZVAJANJA OZIROMA PORABO PRORAČUNSKE POSTAVKE . 

 
 

Franc HAMLER  
Vodja SVSK 

Poslano:  - na občino (po e-pošti  8. 2.2015). 

  

 



 

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 



 

 

  

 



 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Ž U P A N 

Številka:03221-003/2015 

Datum:23.2.2015 

 

OBČINSKI SVET 

 

  

SEJA OS: 

 
 

5. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

8.   

ZADEVA: Sprejem predloga cene socialno varstvene storitve »Pomoč 

družini na domu« za leto 2015 

  

  

PREDLAGATELJ: 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

PRILOGE: 

Župan  

 

 

Direktorica občinske uprave 

 

 

 

/ 

 

 

Občinski svet Občine Muta sprejme predlog cene socialno 

varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2015 

 

 

- Obrazložitev s finančnim prikazom 

- Predlog izvajalca storitve (CSD Radlje ob Dravi) 

 

  

 

  

 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si


 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

OBČINSKA UPRAVA 

A) Pojasnila k ceni: 

 

Center za socialno delo Radlje ob Dravi je kot izvajalec storitve pomoč družini na domu, pripravil v 

skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen  socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 

štev. 87/06, 127/06, 51/08, 5/09 in 6/12, v nadaljevanju: pravilnik) predlog cene socialno varstvene 

storitve Pomoč družini na domu za leto 2015. 

 

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu mora občinski svet dati soglasje k ceni storitve pomoč 

družini na domu. Storitev se financira iz občinskega proračuna v višini najmanj 50% subvencije k ceni 

in v višini, za katero je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (99. člen 

ZSV). 

 

V skladu z 12. členom pravilnika stroške storitve pomoč družini na domu sestavljajo: 

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 

- stroški vodenje in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve, 

- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov. 

 

Subvencijo iz sredstev proračuna v višini najmanj 50% stroškov storitve (vodenje in koordiniranje ter 

neposredna oskrba na domu) določi občinski svet. Stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo 

dogovora je v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 

(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10, 40/11, 99/13) v celoti dolžna kriti občina. 

  

V letu 2014 so v občini Muta to vrsto socialno varstvene storitve koristili 3 do 6 uporabniki, skupno pa 

je bilo opravljenih 1.061 ur storitve. Na letni ravni je občina za izvajanje storitve namenila 13.981,00 

EUR (finančna specifikacija v prilogi). 

 

Izvajalec pa poleg zakonsko predpisane minimalne subvencije, predlaga, da občina tudi v letu 2015 

uporabnikom nameni še dodatno subvencijo v višini 0,40 EUR/uro, kot je veljajo v letu 2014. Strošek 

dodatne subvencije je občino na lanskoletni ravni bremenil za 424,40 EUR. 

 

B) Pojasnilo k predlogu izvajalca glede izvajanja stroitve 

 

V vlogi izvajalec predlaga, da se izvajanje storitve, zaradi organizacijskih razlogov, prenese na drugega  

izvajalca. O tem so že potekala usklajevanja na nivoju predstavnikov vseh občin, za katere izvajalec 

opravlja to storitev. Končnega dogovora še ni, vse do takrat pa bo izvajalec nemoteno storitev izvajal po 

predvidenem planu in glede na izkazane potrebe uporabnikov.  

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER 

direktorica občinske uprave 
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Občinski svet 

 

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, (23/07-popr., 41/07-popr.), 122/07-odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), 37. člena 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 

127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno 

prečiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta na ______ seji dne ___________ sprejel 

naslednji 

 

S  K  L  E  P   

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve  

»Pomoč družini na domu« v Občini Muta za leto 2015 

 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Muta daje soglasje k ceni storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2015, kot 

sledi: 

1. Cena za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora znaša 0,65 EUR/uro oz. 

502,08 EUR/mesec za vse občine skupaj. 

2. Cena za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve znaša 0,80 EUR/uro, 

katero 50% plačajo občine, 50% pa uporabniki. 

3. Cena za izvajanje neposredne socialne oskrbe na domu uporabnika znaša 13,94 EUR/uro. 

4. Skupna cena socialno varstvene storitve znaša 15,39 EUR/uro. 

5. Cena z upoštevano dodatno subvencijo občine, v višini 0,40 EUR/uro, za uporabnika znaša 6,97 

EUR/uro. 

 

 

II. 

 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se uporablja za leto 2015. 

 

Številka:   

Datum:  

 

Občina Muta 

Mirko VOŠNER, župan 
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FINANČNI PRIKAZ PLAČIL STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V LETU 2014

št uporabnikovšt.ur cena stor 50% občina dod. sub. 0,4 EURcena za uporabnikaoprostitve poodločbi plača uporabnikrazlika, ki jo plača občina

Januar 3 47 692,78 346,39 18,8 327,59 229,22 98,37 229,22

Februar 3 48 707,52 353,76 19,2 334,56 235,1 99,46 235,1

Marec 4 52 766,48 383,24 20,8 362,44 249,04 113,4 249,04

April 5 130 1916,2 958,1 52 906,1 785,73 120,37 785,73

Maj 5 76 1120,24 560,12 30,4 529,72 455,12 74,6 455,12

Junij 5 86 1267,64 633,82 34,4 599,42 488,2 111,22 488,2

Julij 6 105 1547,7 773,85 42 731,85 597,54 134,31 597,54

Avgust 6 106 1562,44 781,22 42,4 738,82 513,9 224,92 513,9

September 6 117 1724,58 862,29 46,8 815,49 569,66 245,83 569,66

Oktober 5 104 1532,96 766,48 41,6 724,88 569,66 155,22 569,66

November 5 93 1370,82 685,41 37,2 648,21 502,14 146,07 502,14

December 4 97 1429,78 714,89 38,8 676,09 514,78 134,31 541,78

LETNO 57 1061 15639,14 7819,57 424,4 7395,17 5710,09 1658,08 5737,09

skupaj plačilo občine v 2014 13981,06
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Ž U P A N 

Številka:03221-003/2015 

Datum:23.2.2015 

 

OBČINSKI SVET 

 

  

SEJA OS: 

 
 

5. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

9.   

ZADEVA: Sprejem predloga Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo 

posamezni politični stranki iz Proračuna Občine Muta v 

mandatnem obdobju 2014-2018 

  

  

PREDLAGATELJ: 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

PRILOGE: 

Župan  

 

 

Direktorica občinske uprave 

 

 

 

/ 

 

 

Občinski svet Občine Muta sprejme predlog Sklepa o višini 

sredstev, ki priprava posamezni politični stranki iz 

Proračuna Občine Muta v mandatnem obdobju 2014-2018 

 

- Obrazložitev (sestava pravnega akta) 

- Predlog akta 
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Sestava predloga pravnega akta: 

 

1. NASLOV: 

 

Sklep o višini sredstev, ki pripada posamezni politični stranki iz Proračuna   Občine Muta v 

mandatnem obdobju 2014-2018 

 

 

2. UVOD 

 

2.1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem predloga Sklepa o višini sredstev, ki pripada posamezni politični stranki iz 

proračuna Občine Muta v mandatnem obdobju 2014-2018 je 26. člen Zakona o političnih strankah 

(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14) in na njegovi podlagi 

sprejeti Sklep o financiranju političnih strank v Občini Muta (MUV, št. 8/05). 

 

2.2. Ocena stanja 

Zakon o političnih strankah dopušča lokalnim skupnostim, da v skladu z zakonom financirajo politične 

stranke. Pristojni organ občine (občinski svet) določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke in 

kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno 

številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. V kolikor se volitve izvedejo po večinskem volilnem 

sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom 

članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti. 

 

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za 

izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom 

mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v 

proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz 

izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, 

ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to 

leto. 

 

 

2.3. Razlogi za sprejem akta 

Občina Muta ima sprejet splošni akt – Sklep o financiranju političnih strank, ki določa, da so politične 

stranke, ob upoštevanju zakonskih pogojev, upravičene do sredstev v višini 70,00 SIT oz. 0,2921 EUR 

za vsak glas, ki ga je posamezna stranka dobila na volitvah. Sredstva se strankam nakazujejo po 

dvanajstinah. 
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Sprejem predlaganega akta je nujen z vidika veljavnega Sklepa o financiranju političnih strank v Občini 

Muta. Namen financiranja političnih strank je spodbujanje njihovega delovanja, tako na državni kot 

tudi na lokalni ravni.   

 

2.4. Finančna ocena 

V Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Muta je opredeljeno, da politične stranke, ki dosežejo 

prag financiranja, prejmejo iz občinskega proračuna  mesečno sredstva v višini 70,00 SIT (0,2921 EUR) 

za vsak glas, ki ga je posamezna politična stranka dobila na volitvah. 

 

Primerna poraba Občine Muta za leto 2015 znaša 1.929.459,00 EUR, tako je zgornja meja 

proračunskih sredstev za namen financiranja političnih strank omejena na 11.576,75 EUR letno. 

 

 

3. BESEDILO ČLENOV 

 

V prilogi. 

 

 

4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

 

Točka I. 

 

A) Na volitvah članov občinskega sveta Občine Muta dne 5.10.2014 je skupno kandidiralo 6 

političnih strank. Volitve so se izvedle po večinskem volilnem sistemu. Posamezne politične 

stranke so dobile naslednje število glasov: 

 

 

Politična 

stranka 

Število glasov po volilnih enotah 

(skupno št. glasov stranke/število članov OS v VE) 

Skupno število 

glasov stranke 

VE 1 VE 2 VE 3 VE 4 VE 5 

SDS 91 32,5 76,7 0 20 220,2 

N.Si 19 67 17,7 7 15,5 126,2 

SLS 0 0 0 0 14 14 

DeSUS 14 0 7 0 0 21 

SMC 44,5 63,5 111,7 17 44,5 281,20 

ZaAB 0 0 0 14 0 14 

 

Prag za financiranje = število veljavnih glasov: s številom mest v OS x 50 : 100 

                                   = 3.466 : 11 x 50 : 100  

                                   = 157,55 glasov 

 

 

B) Na nadomestnih volitvah za člana OS v volilni enoti 5 dne 11.1.2015 sta skupno kandidirali 2 

politični stranki. Volitve so se izvedle po večinskem volilnem sistemu. Posamezna politična 

stranka je dobila naslednje število glasov: 

 

  

 



 
 
 

                              

 

Politična 

stranka 

Število glasov po volilnih enotah 

(skupno št. glasov stranke/število članov OS v VE) 

Skupno 

število 

glasov 

stranke 
VE 5 

SDS 19 19 

SMC 26 26 

 

Prag za financiranje = število veljavnih glasov: s številom mest v OS x 50 : 100 

                                   = 295 : 1 x 50 : 100  

                                   = 147,5 glasov 

 

 

C) Na podlagi ugotovljenega praga financiranja in vrednosti posameznega glasu, je ugotoviti, da 

so iz proračunskih sredstev do financiranja upravičene naslednje politične stranke: 

 

 

Zap. 

Št. 

Politična stranka Število 

glasov 

Vrednost 

glasu 

(v EUR) 

Mesečna 

višina 

 (v EUR) 

Letna višina (v EUR) 

1. Slovenska demokratska 

stranka – SDS 

220,2 0,2921 64,32 771,85 

4. Stranka Mira Cerarja - 

SMC 

281,2 0,2921 82,14 985,66 

 SKUPAJ   146,46 1.757,52 ali 

0,09% primerne porabe 

 

 

Točka II. 

Pričetek veljavnosti predlaganega akta je vezan na pričetek mandata novega občinskega sveta, tj. od 

konstitutivne seje novoizvoljenega občinskega sveta, in sicer od 29.10.2014 dalje. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER 

direktorica občinske uprave 
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OBČINSKI SVET 

 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 103/07, 99/13, 46/14), Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Muta (Medobčinski 

uradni vestnik, št. 8/05) ter 15. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – 

uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je Občinski svet Občine Muta na svoji ____ seji dne ______ sprejel 

naslednji 

 

 

S K L E P 
o višini sredstev, ki pripada posamezni politični stranki iz proračuna Občine Muta v 

mandatnem obdobju 2014-2018 

 

 

I. 

Političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah v občinski svet dne 5.10.2014 in 11.1.2015 

ter so dosegle prag financiranja – najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega 

sveta, pripadajo, skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah in 2. členom Sklepa o financiranju 

političnih strank v Občini Muta, proračunska sredstva v višini: 

 

Zap. 

Št. 

Politična stranka Število 

glasov 

Vrednost 

glasu 

(v EUR) 

Mesečna 

višina  

(v EUR) 

Letna višina (v EUR) 

1. Slovenska demokratska 

stranka – SDS 

220,2 0,2921 64,32 771,85 

4. Stranka Mira Cerarja - 

SMC 

281,2 0,2921 82,14 985,66 

 SKUPAJ   146,46 1.757,52 ali 

0,09% primerne porabe 

 

 

 

II. 

Sredstva po tem sklepu se političnim strankam pričnejo izplačevati od dneva konstituiranja občinskega 

sveta dne 29.11.2014. 

 

Številka: 

Datum: 

Občina Muta 

Mirko VOŠNER, župan 
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