Stran

1618 /

Št.

13 / 19. 2. 2016

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina za proračunsko leto 2016 ne načrtuje zadolževanja.
14. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dobrepolje, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic
do največ 8 % realiziranih prihodkov v letu 2015. O dajanju
soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

Uradni list Republike Slovenije
7.397.500,00 EUR in stvarnega vložka družbenika v višini
1.011.405,14 EUR.«.
2. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Če poslovodji predčasno preneha mandat iz kateregakoli
razloga ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za poslovodjo
v postopku javnega razpisa ni imenovan, lahko nadzorni svet
največ za eno leto imenuje vršilca dolžnosti direktorja, pri čemer mora vršilec dolžnosti direktorja izpolnjevati vse pogoje za
imenovanje, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja in ta akt.«.
3. člen
Ta akt začne veljati z dnem sprejema.
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 419-1/2015
Litija, dne 17. februarja 2016
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2015
Videm, dne 28. januarja 2016
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

LITIJA
500.

Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe
Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Na podlagi 516. in 517. člena v povezavi s tretjim odstavkom 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine
Litija na 9. redni seji dne 17. 2. 2016 sprejel

AKT
o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno
varstveni center Litija, d.o.o.
1. člen
V Aktu o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center
Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/15) se prvi odstavek 5. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 8.408.905,14 EUR,
in sicer na podlagi denarnega vložka družbenika v višini

MURSKA SOBOTA
501.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska
Sobota (območje 1. faze)

Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
10. redni seji dne 4. februarja 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
(območje 1. faze)
1. člen
Za 1. členom Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 8/04, 50/07, 35/09) se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze), ki
ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v
decembru 2015, pod št. U13-15.«
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:

Uradni list Republike Slovenije
A) TEKSTUALNI DEL
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
B) GRAFIČNI DEL«
3. člen
Prva alineja 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Območje 1. faze – južno od predvidene obvozne železniške proge, razdeljeno na dve podolžni vrsti ob eni servisni
komunikaciji, ki ju infrastrukturni koridor daljnovoda nadalje deli
na štiri možne gradbeno-funkcionalne kareje. Na območju je
predvidena gradnja objektov obrtno-storitvene in proizvodne
dejavnosti ter trgovsko-poslovnih funkcij vključno s trgovskimi
centri.«
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota so stalno na
vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota se po ZPNačrt
štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2015-18(700)
Murska Sobota, dne 4. februarja 2016
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

502.

Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno
varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,
102/09 in 62/10 – ZUPJS) 17., 18., 20.a in 22. člena 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), Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14)
ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15) je Mestni svet Mestne
občine Murska Sobota na 10. redni seji dne 4. februarja sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem
zavodu Vrtec Murska Sobota
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih
1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša
406,80 EUR na otroka mesečno.
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2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroka v javnem
vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini
Murska Sobota, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev
določi cena dnevnega programa 336,60 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena
v višini 70,20 EUR (subvencija) bo za otroke, ki imajo stalno
bivališče v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna
občina Murska Sobota iz sredstev občinskega proračuna za
otroško varstvo.
3. člen
V skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Zakona
o vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere in
položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Murska Sobota, določa kot maksimalni normativ
v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na oddelek in v
oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na oddelek.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo Mestna občina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v odobrenih oddelkih
zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil
za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom
otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Mestna
občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala
finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce
po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani
normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti)
se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni
razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 27,65 EUR.
6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak
dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne
oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo
odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti
otrok zagotavlja Mestna občina Murska Sobota na podlagi
izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za
stroške neporabljenih živil.
7. člen
Ekonomska cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem oddelku znaša 1.165,10 EUR, za otroke z motnjami
v razvoju, integrirane v redne oddelke pa se za vsako znižano
normativno mesto v oddelku, ekonomska cena za otroka zviša
za 379,15 EUR.
Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na podlagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in normativov
glede maksimalnega števila otrok v razvojnem oziroma integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev otrok je, v skladu s
30. členom Zakona o vrtcih, cena za druge enako stare otroke.
Razliko med ceno programa in plačilom staršev je dolžna plačevati domicilna občina otroka.
8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev za
otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 18,30 EUR/dan. Račune po
obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni občini otroka.

