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PREDLOG SKLEPA:
1. Mestni svet Mestne obcine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proracunu Mestne obcine Maribor za leto 2005.
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Na podlagi 29. clena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93 in dopolnitve),
29. clena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št.79/99, 124/00, 79/01 in 30/02» in 16.
clena Statuta Mestne obcine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00 in 10/02,
6/04in 13/04) je Mestni svet Mestne obcine Maribor na ... .... seji, dne... ... ...2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proracunu Mestne obcine Maribor za
leto 2005

1. clen
V odloku o proracunu Mestne obcine Maribor za leto 2005 (MUV, št. 13/2005) se
spremeni in dopolni 3. odstavek 13. clena tako, da se doda naslednji tekst: »razen za
proracunskopodrocje 0216 Prostorskonacrtovanje,PP 1550 Prostorskesestavineaktov,
kjer lahko prevzete obveznosti znašajo 35 mio SIT. Za financiranje v letu 2005 prevzetih
obveznostiv breme proracunaza leto 2006, se v proracunza leto 2006 prenesejotudi v
letu 2005 neporabljena sredstva planirana za prostorsko nacrtovanje.«

2. clen
Ta odlok se objavi v Medobcinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se zacne naslednji
dan po sprejemu na mestnem svetu.
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OBRAZLOŽITEV
V spremembah in dopolnitvah odloka predlagamo povecanje dovoljenega obsega obveznosti, ki se s pogodbami
prevzemajov letu 2005 in bodo zapadle v placilo v letu 2006 za proracunskopodrocje 0216 prostorsko
nacrtovanje - prostorske sestavine aktov ter možnost prenosa v letu 2005 neporabljenih sredstev za prostorsko
nacrtovanje v leto 2006 za enake namene.
Predlog za povecanje obsega prevzetih obveznosti se nanaša samo na pripravo strategije prostorskega razvoja
mestne obcine Maribor. Pri izvedbi te naloge v letu 2005 je Zavod za prostorsko nacrtovanje predvideval, da bo
proracun za leto 2005 sprejet prej ter da bo lahko prej dolocil vsebino potrebnih nalog ter jih oddal v izdelavo.
Opredelitev potrebnih nalog se je zamaknila zaradi številnih predhodnih obravnav - skupaj 40 - ki jih je zavod
opravil v obdobju april-julij 2005 v okviru predhodnih del za pripravo strategije. Uslužbenci so bili angažirani
na obravnavah in pripravi podlag zanje. Iz obravnav je zavod pridobil dodatne pobude in potrebe za vkljucitev v
strategijo in prostorski red oz. potrebno predhodno strokovno obravnavo. Tako se je priprava projektnih nalog in
oddaja javnih narocil premaknila v september-oktober 2005. Potrebne strokovne podlage so bile opredeljene
skupaj s pristojnimi organi mestne uprave MOM, ki so vkljuceni tudi v pripravo projektnih nalog. Pogodbene
obveznosti bodo za del pogodb v celoti izvršene v letošnjem letu, v nekaterih pogodbah pa so obveznosti
dogovorjene tudi za leto 2006. Glede na to, da v financnem nacrtu za prostorsko nacrtovanje za leto 2006 niso
predvidena sredstva za placilo obveznosti iz leta 2005 predlagamo, da se potrebna sredstva za ta namen
zagotovijo s prenosom neporabljenih sredstev za prostorsko nacrtovanje iz leta 2005. Priprava prostorske
strategije in prostorskega reda je zakonska naloga, ki mora biti izvedena do julija leta 2007.
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