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Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11, 8/14 in 12/19), 15. člena Statuta
Občine Benedikt (Uradno glasili slovenskih občin, št. 22/2018),
15. člen Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 46/2016), 16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 17/07, Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 15/10,32/11 in 24/15), 16. člena Statuta Občina Hoče - Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
61/2018), 16. člena Statuta Občine Kungota (Medobčinski uradni
vestnik, št. 8/2018), 16. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski
uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), 14. člena Statuta
Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
59/2017), 14. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju
(Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2015 in 16/2017), 18. člena Statuta občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
26/2019 in 28/2019), 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2011 in 5/2015), 15. člena Statuta
Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2018), 16.
člena Statuta Občine Selnica ob Dravi – UPB1 (Medobčinski uradni vestnik, št. 35/17), 16. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2017 – UPB1 in 35/2017), 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019),
16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/2018 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010, 12/2014, Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 57/2017 in 3/2019), 16. člena Statuta Občine
Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/2009 in 23/2010), so
Mestni svet Mestne občine Maribor na 17. redni seji dne 23.
novembra 2020,
Občinski svet Občine Benedikt na 14. redni seji dne 23. decembra 2020,
Občinski svet Občine Cerkvenjak na 13. redni seji dne
23. decembra 2020,
Občinski svet Občine Duplek na 14. redni seji dne 16. decembra 2020,
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 14. redni seji dne
17. decembra 2020,
Občinski svet Občine Kungota na 15. redni seji dne 23. decembra 2020,
Občinski svet Občine Lenart na 12. redni seji dne 17. decembra 2020,
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 12. redni seji
dne 17. decembra 2020,
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na 19. redni seji dne 22. decembra 2020,
Občinski svet Občine Pesnica na 16. redni seji dne 18. decembra 2020,
Občinski svet Občine Rače-Fram na 14. redni seji dne 22. decembra 2020,
Občinski svet Občine Ruše na 13. redni seji dne 23. decembra 2020,
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 16. redni seji dne
17. decembra 2020,
Občinski svet Občine Starše na 14. redni seji dne 23. decembra 2020,
Občinski svet Občine Sveta Ana na 11. redni seji dne 23. decembra 2020,
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Občinski svet Občine Sveta Trojica v slovenskih goricah na
17.redni seji dne 29. decembra 2020,
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na 14.
redni seji dne 17. decembra 2020,
Občinski svet Občine Šentilj na 13. redni seji dne 3.12.2020,
v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 26.člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1C (Uradni list RS, št. 71/2017, 21/18 – popr.
in 80/20 – ZIUOOPE ) sprejeli naslednji,

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne
občinske uprave Maribor
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor
(MUV št. 19/2019 (Občina Sveta Ana), 20/2019 (Občina Sveti
Jurij v Slovenskih goricah), 21/2019 (Mestna občina Maribor),
23/2019 (Občina Rače-Fram), 24/2019 (Občina Lenart), 25/2019
(Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Selnica ob Dravi,
Občina Šentilj), 26/2019 (Občina Sveta Ana-popravek), 27/2019
(Občina Kungota, Občina Starše) in (Uradno glasilo slovenskih
občin št. 47/2019 (Občina Pesnica), 50/2019 (Sveta Trojica v
Slovenskih goricah), 51/2019 (Občina Benedikt), 52/2019 (Občina Cerkvenjak), 53/2019 (Občina Lovrenc na Pohorju), 54/2019
(Občina Duplek), 55/2019 (Občina Hoče-Slivnica, Občina Ruše)
– v nadaljevanju odlok) se spremenijo tretji, četrti, peti in šesti
odstavek 3. člena tako, da se glasijo:
»(3) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Maribor na naslovu Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.
(4) NOE imajo sedež v Mestni občini Maribor na naslovu
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor ali drugi lokaciji v Mestni
občini Maribor ali posamezni občini ustanoviteljici in sicer na
lokacijah, ki jih določijo župani občin ustanoviteljic, ki so pristopile k opravljanju posameznih nalog. O sedežu in uradnih urah
posamezne NOE sedežna občina izda javno obvestilo na svoji
spletni strani, lahko pa tudi preko sredstev javnega obveščanja.
(5)Skupna občinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob
zunanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava Maribor, v
sredini pa napis Maribor.
(6)Posamezna NOE ima svoj žig okrogle oblike. Ob zunanjem krogu žiga je napis: Skupna občinska uprava Maribor, v
notranjem krogu naziv NOE, v sredini pa napis Maribor.«
2. člen
Spremeni se 11.člen odloka, ki se glasi:
» 11. člen
Skupna notranjerevizijska služba
(1) Skupna notranjerevizijska služba za občine, ki so vključene
v skupno upravo na področju notranjega revidiranja, opravlja naloge notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin
ter njihovih javnih zavodov in drugih izvajalecev javnih
služb, ki so proračunski uporabniki (v nadaljevanju proračunski uporabniki).
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Skupna notranjerevizijska služba deluje samostojno in neodvisno kot notranja organizacijska enota, ki je neposredno podrejena županom občin oz. predstojnikom posrednih
proračunskih uporabnikom (v nadaljevanju PPU), ki so
pristopili k skupni notranji revizijski službi, in katerim neposredno poroča. PPU pristopi k skupni notranjerevizijski
službi po sklenitvi dogovora s pristojno občino, ki je vključena v skupno upravo na področju notranjega revidiranja.
Skupno notranjerevizijsko službo vodi vodja notranje organizacijske enote, ki v okviru svojih pooblastil odgovarja
za zakonitost in strokovnost dela skupne notranjerevizijske
službe. Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost posameznega proračunskega uporabnika, odgovarja predstojniku tega proračunskega uporabnika, za delo skupne notranje
revizijske službe v celoti pa skupaj vsem županom občin,
vključenih v skupno notranjerevizijsko službo.
Naloge skupne notranje revizijske službe so:
- priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
- izvajanje rednih in izrednih revizij,
- svetovanje,
- izdelava letnih poročil o delovanju službe,
- sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
- druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem.
Župani občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski
službi, izdajo pravilnik o delovanju skupne notranje revizijske službe. Predstojniki PPU notranje revidiranje poverijo skupni notranjerevizijski službi na podlagi posebnega
dogovora, ki ga skleneta župan občine ustanoviteljice posameznega posrednega proračunskega uporabnika in predstojnik PPU. Dogovor vključuje tudi soglasje predstojnika
posrednega proračunskega uporabnika k pravilniku o delovanju skupne notranjerevizijske službe.
Vrsta in obseg nalog, ki jih skupna notranjerevizijska služba
izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz
tretjega odstavka 5. člena tega odloka ter v skladu z dolgoročnim in letnim načrtom dela skupne notranjerevizijske službe. «

3. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 24. člena in dodata tretji
in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(1) Sredstva za delovanje skupne uprave zagotavljajo občine
ustanoviteljice glede na obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino ali glede na vrednost programov, ki se izvajajo
na področju posamezne občine.
(2) Sredstva za delo NOE Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo in Skupna služba varstva okolja zagotavljajo
občine ustanoviteljice v razmerjih, kot izhaja iz predpisov,
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 28/2011 in13/2014) in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za
varstvo okolja in ohranjanje narave (Medobčinski uradni
vestnik, št. 23/2010, 7/2017 in 12/2018).
(3) Za NOE Skupna notranje revizijska služba se smiselno
uporabi ključ določen za Skupno službo varstva okolja.
(4) Za na novo vzpostavljene NOE se sredstva za delovanje in
druge materialne pogoje razdelijo med občine v odvisnosti
od prenesenega obsega nalog ter posameznega delovnega
mesta zaposlenega.«
Tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Številka: 00700-16/2019-3
Datum: 29. december 2020

Župani
občin ustanoviteljic:
Mestna Občina Maribor
Aleksander Saša Arsenovič, s.r.
Občina Benedikt
Mag. Milan Repič, s.r.
Občina Cerkvenjak
Marjan Žmavc, s.r.
Občina Duplek
Mitja Horvat, s.r.
Občina Hoče – Slivnica
Dr. Marko Soršak, s.r.
Občina Kungota
Tamara Šnofl, s.r.
Občina Lenart
Mag. Janez Kramberger, s.r.
Občina Lovrenc Na Pohorju
Marko Rakovnik, s.r.
Občina Miklavž Na Dravskem Polju
Mag. Egon Repnik, s.r.
Občina Pesnica
Mag. Gregor Žmak, s.r.
Občina Rače – Fram
Branko Ledinek, s.r.
Občina Ruše
Urška Repolusk, s.r.
Občina Selnica ob Dravi
Dr. Vlasta Krmelj, s.r.
Občina Starše
Stanislav Greifoner, s.r.
Občina Sveta Ana
Silvo Slaček, s.r.
Občina Sveti Jurij
v Slovenskih Goricah
Peter Škrlec, s.r.
Občina Sveta Trojica
v Slovenskih Goricah
David Klobasa, s.r.
Občina Šentilj
Mag. Štefan Žvab, s.r.

