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Na podlagi 2. odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006 – ZORed), 
2. odstavka 49. a Zakon o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Ur. l. RS št. 94/2007, št. 27/2008 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, št. 76/2008, št. 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena in 
2. odstavka 68. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/95, 13/98, 
17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04, 26/05), 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS št. 
19/99), 16. člena Statuta Občine Cerkvenjak (MUV, št. 16/07), 16. člena Statuta Občine Duplek 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/02 - uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta občine 
Hoče-Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/03), 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list 
RS, št. 16/99, 107/01), 6. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01, 
7/03, 141/04), 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/99, 
5/01, 10/02), 15. in 94. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 10/99, 25/99, 19/2001), 16. člena statuta Občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 6/99, 4/01), 16. člena Statuta občine Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/99, 18/00), 
10. člena Statuta Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, številka 5/99, 18/00), 16. člena Statuta 
Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/07), 23. člena Statuta Občine Starše 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 12/95, 7/96), 4. in 57. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 13/99, 25/01), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica (Medobčinski uradni vestnik, št. 
2/07), 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 
1/07 in 33/07), 16. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/99), so Mestni 
svet Mestne občine Maribor dne ……….., Občinski svet Občine Benedikt dne …………., Občinski 
svet Občine Cerkvenjak dne …………, Občinski svet Občine Duplek dne ……….., Občinski svet 
Občine Hoče-Slivnica dne ……….., Občinski svet Občine Kungota dne ………, Občinski svet 
Občine Lenart dne …………, Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dne ………., Občinski svet 
Občine Miklavž na Dravskem polju dne ……….., Občinski svet Občine Pesnica dne …………, 
Občinski svet Občine Rače-Fram dne …………., Občinski svet Občine Ruše dne ………….., 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi dne …………., Občinski svet Občine Starše dne ………., 
Občinski svet Občine Sveta Ana dne ………….., Občinski svet občine Sveta Trojica dne ………. , 
Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne ………., Občinski svet Občine Šentilj dne 
…………., sprejeli 
 
 
 

O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

MEDOBČINSKO REDARSTVO 
 

1. člen 
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, 
notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. 
 
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v 
razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih. 
 

2. člen 
Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-
Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na 
Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, 
Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in 
Občina Šentilj ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog mestne 
oziroma občinskih uprav na področju občinskega redarstva. 
 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter 
zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni mestni 
oziroma občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic. 
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Župani občin ustanoviteljic sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa 
skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. O imenovanju in razreševanju direktorja 
organa skupne občinske uprave odloča župan občine s statusom delodajalca, s soglasjem z 
ostalimi župani občin ustanoviteljic. Natečajni postopek in postopek izbire se podrobneje določi v 
posebnem dogovoru. 
 
O vseh odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo župani občin ustanoviteljic z 2/3 
večino glede na delež financiranja iz 9. člena tega odloka, ter z upoštevanjem najmanj polovice 
glasov županov občin ustanoviteljic.  
 
Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za zagotavljanje izvajanja nalog 
skupne občinske uprave, župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor. 
 

3. člen 
Ime organa skupne občinske uprave je »MEDOBČINSKO REDARSTVO« (v nadaljevanju 
besedila: redarstvo). 
 
Sedež redarstva je v Mariboru, na naslovu Rotovški trg 9, 2000 Maribor. 
 
Redarstvo uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »MEDOBČINSKO 
REDARSTVO«, v notranjem krogu zgoraj napis »Prekrškovni organ«, spodaj »Rotovški trg 9, 
2000 Maribor« in v sredini grb Mestne občine Maribor. 
 

4. člen 
Redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem 
zakonov in podzakonskih predpisov, s katerimi so določeni prekrški, in je s posebnimi predpisi 
pooblaščeno za odločanje o prekrških.  
 
Naloge in pristojnosti redarstva so določene v zakonih, občinskih predpisih in v sprejetih 
Občinskih programih varnosti. 
 
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju 
katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen. 
 

5. člen 
Pri odločanju v upravnih ter prekrškovnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa redarstvo kot 
organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 
 
Upravni akti in prekrškovne odločbe, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe redarstva, imajo v 
glavi naziv redarstva, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice. 
 
Redarstvo se mora pri izvrševanju nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja 
oziroma tajnika mestne oziroma občinske uprave občine ustanoviteljice (v nadaljevanju besedila: 
tajnik občinske uprave), v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje 
nalogo, samo glede splošnih navodil, ki ne posegajo v samostojnost pri vodenju in odločanju v 
postopkih o prekrških. 
 
O izločitvi iz postopka zaposlenega v redarstvu odloča direktor redarstva. O izločitvi iz postopka 
odločanja direktorja redarstva odloča tajnik občinske uprave, v katero krajevno pristojnost zadeva 
spada. Ta o stvari tudi odloči. 
 
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v redarstvu odgovarjajo občine 
ustanoviteljice solidarno. 
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6. člen 
Redarstvo vodi direktor. Direktor redarstva je predstojnik redarstva kot prekrškovnega organa 
občin ustanoviteljic. 
 

7. člen 
Direktor redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne 
občine ustanoviteljice županu in tajniku občinske uprave te občine, za delo redarstva v celoti pa 
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic. 
 
Direktor redarstva predstavlja in zastopa redarstvo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih 
zadevah iz pristojnosti redarstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega in strokovnega dela redarstva. 
 

8. člen 
Občina, v kateri ima redarstvo sedež, ima za javne uslužbence redarstva status delodajalca. 
 

9. člen 
Sredstva za delo redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v 
naslednjem razmerju: 
 

- Mestna občina Maribor  85,93 % 
- Občina Benedikt   0,40 % 
- Občina Cerkvenjak   0,40 % 
- Občina Duplek   1,98 % 
- Občina Hoče – Slivnica  0,89 % 
- Občina Kungota   0,49 % 
- Občina Lenart    3,21 % 
- Občina Lovrenc na Pohorju   0,25 % 
- Občina Miklavž na Dravskem polju 0,79 % 
- Občina Pesnica   0,25 % 
- Občina Rače – Fram   0,79 % 
- Občina Ruše    1,38 % 
- Občina Selnica ob Dravi  0,99 % 
- Občina Starše    0,49 % 
- Občina Sveta Ana   0,40 % 
- Občina Sveta Trojica   0,49 % 
- Občina Sveti Jurij v Slov. goricah 0,40 % 
- Občina Šentilj v Slov. goricah 0,49 % 
 

V tem razmerju se določi tudi letni program dela za posamezno občino ustanoviteljico. 
 
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje 
redarstva, občine določijo v novem razmerju, če: 

- nova občina ali občine pristopijo k redarstvu, 
- ob izstopu občine ali občin iz redarstva. 
 

Občine ustanoviteljice nakazujejo finančna sredstva iz potrjenega letnega finančnega načrta, na 
ustrezni račun občine s statusom delodajalca, v dvanajstih enakih deležih do 20. v tekočem 
mesecu. 
 

10. člen 
Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo redarstva, naroči v skladu s predpisi o 
javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima redarstvo sedež.  
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Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in 
stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovodskega, 
kadrovskega poslovanja, informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale stroške, ki 
nastanejo pri urejanju skupnih zadev za redarstvo in jih za redarstvo vodi občina s statusom 
delodajalca, si občine ustanoviteljice redarstva delijo v razmerju, določenem v prejšnjem členu. 
 

11. člen 
Redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice s statusom delodajalca. 
 
Finančni načrt redarstva, ki ga na predlog direktorja redarstva potrdijo župani občin ustanoviteljic, 
je vključen v proračun občine ustanoviteljice s statusom delodajalca.  
 
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih 
uprav na posebni postavki. Finančni načrt redarstva je informativna priloga k njihovim proračunom. 

 
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta redarstva je direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov. 
 

12. člen 
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz redarstva tako, da svojo namero pisno poda 
županom soustanoviteljic. 
  
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica iz redarstva, ko prevzame vodenje vseh postopkov o 
prekrških, ki so bili storjeni na njenem območju in ko poravna vse obveznosti do redarstva za 
tekoče proračunsko leto.  
 
Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k redarstvu, lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme 
njihov mestni oziroma občinski svet in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. 
 

13. člen 
V petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic kadrovski načrt, 
župan občine s statusom delodajalca v nadaljnjih petnajstih dneh določi akt o sistemizaciji delovnih 
mest redarstva. 
  
Akt o sistemizaciji delovnih mest v redarstvu je sestavni del akta o sistemizaciji delovnim mest 
občine s statusom delodajalca.  
 
Direktorja redarstva se imenuje v skladu s tem odlokom. Za čas do imenovanja direktorja redarstva 
lahko župan občine s statusom delodajalca pooblasti že zaposlenega javnega uslužbenca, ki že 
izvaja vodstvene naloge, za opravljanje nalog vodenja redarstva.  
 

14. člen 
Redarstvo začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva in druge potrebne pogoje 
za začetek dela, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka. 
 
Javni uslužbenci, zaposleni v Mestni upravi Mestne občine Maribor, ki so razporejeni na uradniška 
in strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinskega redarstva se 
premestijo na delovna mesta, določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest redarstva v roku 15 dni 
po uveljavitvi tega akta. Javnim uslužbencem se v skladu s sistemizacijo delovnih mest redarstva 
izdajo potrebne odločbe in ponudijo v podpis pogodbe o zaposlitvi. Z akti iz prejšnjega odstavka se 
javnim uslužbencem, zaposlenim v redarstvu, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so 
ga imeli v občinski oziroma mestni upravi posamezne občine ustanoviteljice. 
 

15. člen 
Prekrškovni postopki, ki so vodeni v Mestni redarski službi Mestne občine Maribor, se nadaljujejo 
v redarstvu z dnem začetka njegovega dela. 
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16. člen 

Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnem glasilu občine kjer je sedež redarstva, v 
petnajstih dneh po sprejemu na seji mestnega oziroma občinskega sveta, ki je o odloku o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal. 
 

17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
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O b r a z l o ž i t e v :  
 
1. Prednosti ustanovitve organa skupne občinske uprave: 
 
Mestna občina Maribor že od leta 1993 izvaja redarsko službo, ki se je sicer od takrat večkrat spremenila, 
dopolnjevala in prilagajala potrebam občanov ter zahtevam zakonodajalca. Trenutno v Mestni upravi Mestne 
občine Maribor deluje Mestna redarska služba, ki zaposluje izkušene redarje. Vsi redarji so strokovno 
usposobljeni za izvajanje nalog občinskega redarstva, prav tako pa imajo na tem področju bogate izkušnje iz 
preteklih let.  
 
S sprejetjem Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006, v nadaljevanju ZORed), je država na 
redarstvo prenesla izvajanje nadzora na področju varnosti cestnega prometa in varstva javnega reda in miru, 
občinam pa naložila obvezo zagotoviti občinsko redarsko službo. Ob tem je zakonodajalec omogočil 
ustanovitev medobčinskih redarstev kot organov skupne občinske uprave. 
 
V primeru Medobčinskega redarstva Maribor pomeni za občine, katere do sedaj redarske službe niso 
izvajale, takšna oblika zagotavljanja redarske službe prednosti, ki se kažejo v utečenem delovanju redarstva 
kot prekrškovnega organa in izkušenosti občinskih redarjev, trenutno zaposlenih v Mestnem redarstvu 
Maribor. Slednji bodo svoje izkušnje zgolj dopolnili s posameznimi pooblastili na področju varstva javnega 
reda in na področju izvajanja pooblastil, ki jih določa ZORed (ugotavljanje istovetnosti, varnostni pregled, 
zaseg predmetov, zadržanje storilca na kraju prekrška in kaznivega dejanja, uporaba fizične sile in prisilnih 
sredstev). Novo zaposlene občinske redarje bodo tako v praktično izvajanje nalog vpeljali izkušeni redarji. 
 
Poleg navedenega pa ustanovitev medobčinskega redarstva, kot organa skupne občinske uprave 
predstavlja prednosti tudi z vidika ekonomičnosti. Skladno z določili 26. člena Zakona o financiranju občin 
(Ur. l. RS, št. 123/2006, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZFO-1) omogoča sofinanciranje 
države pri delovanju takšnega organa. Država namreč zagotavlja tovrstnim organom dotacijo iz državnega 
proračuna v višini 50% stroškov, namenjenih za delovanje organa. 
 
 
2. Pravna podlaga ustanovitve organa skupne občinske uprave – Medobčinskega redarstva: 
 
S tem odlokom se ustanavlja organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog mestne oziroma 
občinskih uprav na področju občinskega redarstva ter določi ime in sedež organa, razmerja do občin 
soustanoviteljic ter njihove pravice in obveznosti, vodenje organa ter zagotavljanje sredstev in drugih 
pogojev za njegovo delo. 
 
Pravne podlage za sprejem odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKO 
REDARSTVO« določata dva zakona in sicer Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993, s 
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZLS) in ZORed. 
 
V skladu z 21. členom ZLS občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim opravlja tudi 
naloge občinskega redarstva.  
 
ZORed omogoča občinam različno organiziranost redarstva, odvisno od potreb posamezne občine. Na 
podlagi 2. člena tega zakona lahko dve ali več občin z odlokom, ki ga na predlog župana sprejmejo njihovi 
občinski sveti, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave. 
 
Ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave z odlokom je predvidena v 49. a členu ZLS, 
župani pa se lahko tudi dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe 
opravljajo v eni od občinskih uprav. 
 
Odlok je bil po skrajšanem postopku že sprejet v občinah Maribor, Lenart, Benedikt, Sveta Trojica, 
Cerkvenjak, Sveti Jurij, Starše, Hoče in Ruše ter v prvem branju tudi v občinah Duplek in Miklavž na 
Dravskem polju. 
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3. Pravna podlaga delovanja in pristojnosti Medobčinskega redarstva: 
 
Z uveljavitvijo ZORed je občina dobila dodatne pristojnosti in postala soodgovorna za stanje javne varnosti 
ter javnega reda in miru na svojem območju.  
 
V 3. členu ZORed je opredeljeno delovno področje in naloge občinskega redarstva, ki jih konkretno določajo 
zakoni in na podlagi zakonov izdani občinski predpisi. Redarstvo tako izvaja naloge na podlagi Zakonu o 
varnosti v cestnem prometu in Zakonu o javnem redu in miru, kakor tudi naloge, določene z odloki in predpisi 
občin, ki izhajajo iz prej naštetih zakonov, določajo pa ureditev cestnega prometa v posamezni občini, 
ureditev javnega reda in reda na javnih površinah v posamezni.  
 
Hkrati redarstvo izvaja naloge, ki izhajajo iz občinskega programa varnosti. 
 
Na podlagi 6. člena ZORed občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti (OPV), s 
katerim na podlagi varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva, 
več občin pa lahko sprejme skupen občinski program varnosti (medobčinski program varnosti). OPV je 
temeljni strateški in programski dokument za zagotavljanje varnosti v mestu ali občini, v katerem so 
opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalstva. Izhodiščni, temeljni in 
strateški dokumenti za področje delovanja skupnega redarstva so torej posamezni občinski programi 
varnosti, ki so jih sprejele občine soustanoviteljice skupnega organa. V njih so določeni cilji in ukrepi za 
zagotovitev teh ciljev, kakor tudi konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev. 
Izhodišča za pripravo posameznega občinskega programa varnosti je bila objektivna ocena varnostnih 
razmer v posameznih občinah ter zakonske pristojnosti. 
 
 
4. Ključi za delitev pravic in obveznosti organa - Medobčinskega redarstva: 
 
Župani občin soustanoviteljic sprejmejo finančni in kadrovski načrt redarstva ter program dela 
Medobčinskega redarstva. Pri tem župani odločajo z 2/3 večino, glede na delež financiranja ter ob 
upoštevanju najmanj polovice glasov vseh županov. Sistemizacijo delovnih mest v redarstvu, ki je del akta o 
sistemizaciji delovnih mest občine s statusom delodajalca, določi župan občine s statusom delodajalca.  
 
Sredstva za delo redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine soustanoviteljice v odstotnem 
deležu. O načinu sofinanciranja so se župani občin soustanoviteljic dogovorili na skupnem usklajevalnem 
sestanku dne 11. 2. 2009 na Mestni občini Maribor. Ob tem je bil sprejet ključ sofinanciranja, po izraženih 
urnih potrebah za izvajanje nadzora v posamezni občini soustanoviteljici. Potrebe po nadzoru so občine 
posredovale v pisni obliki pripravljavcu besedila odloka. 
 
Izražene potrebe po izvajanju nadzora bodo pripomogle tudi k določitvi kadrovskega načrta ter finančnega 
načrta organa, ki ga bodo sprejeli župani.  
 
Skladno z dogovorom usklajevalnega sestanka je bila pripravljena tudi simulacija stroškov občin 
soustanoviteljic. Le-ta je razvidna iz Tabele 1 in zajema izdatke za delovanje organa, vključuje pa stroške za 
plače in druge prejemke ter prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih, izdatke za blago in 
storitve (pisarniški material, uniforme, elektrika, voda, ogrevanje, komunala, komunikacije, prevozni stroški in 
storitve vzdrževanja službenih vozil, izdatke za izobraževanja zaposlenih in službena potovanja, stroški 
tekočega vzdrževanja prevoznih sredstev, licenčnine, vzdrževanje informacijske opreme, poslovne 
najemnine ter drugi morebitni izdatki kot stroški sodnih postopkov, kot posledica dela prekrškovnega 
organa), kakor tudi investicijski odhodki za nakup osnovnih sredstev (v letu 2010). 
 
Tabela zajema izražene potrebe po nadzoru, na podlagi katerih je bil izračunan delež od skupnih potreb. Po 
tako določenem deležu so v tabeli prikazani finančni vložki posameznih soustanoviteljic, pri čemer le-ta za 
leto 2009 pomenijo pokrivanje stroškov delovanja organa za 6 mesecev, za leto 2010 pa za vseh 12 
mesecev. 
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Tabela 1: Potrebe občin soustanoviteljic po prisotnosti redarjev in simulacija financiranja delovanja 
Medobčinskega redarstva 
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01
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1 BENEDIKT 16 0,40% 1.503 € 3.290 € 748 € 1.576 € 

2 CERKVENJAK 16 0,40% 1.503 € 3.290 € 748 € 1.576 € 

3 DUPLEK 80 1,98% 7.514 € 16.449 
€ 3.739 € 7.878 € 

4 HOČE - SLIVNICA 36 0,89% 3.381 € 7.402 € 1.683 € 3.545 € 

5 KUNGOTA 20 0,49% 1.878 € 4.112 € 935 € 1.969 € 

6 LENART 130 3,21% 12.210 
€ 

26.729 
€ 6.076 € 12.801 

€ 
7 LOVRENC NA POHORJU 10 0,25% 939 € 2.056 € 467 € 985 € 

8 MARIBOR 3480 85,93% 326.845 
€ 

715.514 
€ 

162.649 
€ 

342.677 
€ 

9 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU 32 0,79% 3.005 € 6.579 € 1.496 € 3.151 € 

1
0 

PESNICA 10 0,25% 939 € 2.056 € 467 € 985 € 

1
1 

RAČE - FRAM 32 0,79% 3.005 € 6.579 € 1.496 € 3.151 € 

1
2 

RUŠE 56 1,38% 5.260 € 11.514 
€ 2.617 € 5.514 € 

1
3 

SELNICA OB DRAVI 40 0,99% 3.757 € 8.224 € 1.870 € 3.939 € 

1
4 STARŠE 20 0,49% 1.878 € 4.122 € 935 € 1.969 € 

1
5 

SVETA ANA 16 0,40% 1.503 € 3.290 € 748 € 1.576 € 

1
6 

SVETA TROJICA V SLOV. 
GORICAH 20 0,49% 1.878 € 4.112 € 935 € 1.969 € 

1
7 

SVETI JURIJ V SLOV. 
GORICAH 16 0,40% 1.503 € 3.290 € 748 € 1.576 € 

1
8 

ŠENTILJ 20 0,49% 1.878 € 4.112 € 935 € 1.969 € 

 SKUPAJ 4050 
100,00
% 

380.380 
€ 

832.710 
€ 

189.290 
€ 

398.805 
€ 

 
 
Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06) v 26. členu določa financiranje skupnega organa za 
opravljanje nalog občinske uprave. Sprejeta zakonska rešitev občinam v tekočem letu zagotavlja dodatna 
sredstva iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za 
financiranje v skladu z zakonom organiziranega, skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.  
 
Ob upoštevanju besedila prejšnjega odstavka so v tabeli (koloni povrnitev) prikazana dodatna sredstva 
države namenjena občinam soustanoviteljicam. To pomeni 50 % izdatkov za stroške delovanja organa, pri 
čemer se ne upoštevajo investicijski odhodki.  
 


