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Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11, 8/14, 12/19 in 4/22), 16. 
člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasili slovenskih občin, 
št. 20/2021), 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. 
17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010,32/2011 
in 24/2015), 16. člena Statuta Občina Hoče - Slivnica (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 61/2018 in 27/2020), 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, 16/2017 in 11/2021), 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 (Medobčinski uradni vestnik, št. 
35/2017 in 4/2022), 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 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010, 12/2014, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/2017, 3/2019 in 6/2020), 16. člena 
Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 26/2018 – uradno prečiščeno besedilo), 16. 
člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 
26/09 in 23/10), 

so
Mestni svet Mestne občine Maribor na 33. redni seji dne 

26.5.2022,
Občinski svet Občine Benedikt na 23. redni seji dne 

19.10.2022,
Občinski svet Občine Cerkvenjak na 23. redni seji dne 

23.6.2022,
Občinski svet Občine Duplek na 23. redni seji dne 8.6.2022,
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 23. redni seji dne 

20.6.2022,
Občinski svet Občine Kungota na 26. redni seji dne 7.9.2022,
Občinski svet Občine Lenart na 23. redni seji dne 15.9.2022,
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 21. redni seji 

dne 14.7.2022,
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na  

31. redni seji dne 21.6.2022,
Občinski svet Občine Pesnica na 25. redni seji dne 21.6.2022,
Občinski svet Občine Rače-Fram na 6. dopisni seji dne 

8.7.2022,
Občinski svet Občine Ruše na 7. izredni seji dne 24.8.2022,
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 26. redni seji dne 

22.9.2022,
Občinski svet Občine Starše na 23. redni seji dne 28.6.2022,
Občinski svet Občine Sveta Ana na 19. redni seji dne 6.7.2022,
Občinski svet Občine Sveta Trojica v slovenskih goricah na 8. 

dopisni seji dne 11.7.2022
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na 

23.redni seji dne 30.6.2022,

Občinski svet Občine Šentilj na 21. redni seji dne 30.6.2022, 
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 finan-
ciranju občin – ZFO – 1C (Uradni list RS, št. 71/2017, 21/18 – 
popr. in 80/20 – ZIUOOPE ) sprejeli naslednji,

O D L O K
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 in 1/2021 (Občina Sveta Ana), 20/2019 in 
1/2021 (Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah), 21/2019 in 
1/2021 (Mestna občina Maribor), 23/2019 in 1/2021 (Občina 
Rače-Fram), 24/2019 in 1/2021 (Občina Lenart), 25/2019 in 
1/2021 (Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Selnica ob 
Dravi, Občina Šentilj), 26/2019 in 1/2021 (Občina Sveta Ana-
popravek), 27/2019 in 1/2021 (Občina Kungota, Občina Starše) 
in (Uradno glasilo slovenskih občin št. 47/2019 in 2/2021 (Občina 
Pesnica), 50/2019 in 2/2021 (Sveta Trojica v Slovenskih goricah), 
51/2019 in 2/2021 (Občina Benedikt), 52/2019 in 2/2021 (Občina 
Cerkvenjak), 53/2019 in 2/2021 (Občina Lovrenc na Pohorju), 
54/2019 in 2/2021 (Občina Duplek), 55/2019 in 2/2021 (Občina 
Hoče-Slivnica, Občina Ruše) – v nadaljevanju odlok) se 
vsebini 15. in 16. člena združita, tako, da se 15. člen po novem  
glasi:

» 15. člen 
Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

(1) Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva izvaja 
naloge civilne zaščite in požarnega varstva za občine usta-
noviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju 
civilne zaščite in požarnega varstva.

(2) Naloge civilne zaščite in požarnega varstva so:
- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v 

skladu z zakonodajo,
- zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe 

zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informa-
cijsko komunikacijskim sistemom,

- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne 

zaščite,
- organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju 

občine,
- določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite 

ter drugih silza zaščito, reševanje in pomoč v občini,
- določanje in izvajanje programov usposabljanja občin-

skega pomena,
- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševa-

nje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
- določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, 

reševanje in pomoč v občini,
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 Župan občine Pesnica
 Mag. Gregor Žmak, s.r.

 Župan občine Rače – Fram
 Branko Ledinek, s.r.

 Župan občine Ruše
 Urška Repolusk, s.r.

 Župan občine Selnica ob Dravi
 Dr. Vlasta Krmelj, s.r.

 Župan občine Starše
 Stanislav Greifoner, s.r.

 Župan občine Sveta Ana
 Silvo Slaček, s.r.

 Župan občine
 Sveti Jurij V Slovenskih Goricah
 Peter Škrlec, s.r.

 Župan občine
 Sveta Trojica V Slovenskih Goricah
 David Klobasa, s.r.

 Župan občine Šentilj
 Mag. Štefan Žvab, s.r.

- mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja 
in pomoči v skladu z zakonodajo,

- druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljav-
nimi predpisi,

- naloge požarnega varstva so sprejemanje predpisov, raz-
iskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje 
in izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje 
in druge naloge s področja požarnega varstva v skladu z 
veljavnimi predpisi.

(3) Skupno službo civilne zaščite in požarnega varstva vodi 
vodja skupne službe civilne zaščite in požarnega varstva.

(4) Vrsta in obseg, ki jih civilna zaščita in požarno varstvo 
izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti 
iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

(5) Stroške priprave potrebne dokumentacije in ostale stroške 
projektov nosijo občine naročnice.

2. člen
V celoti se črta 16. člen odloka.

3. člen
Členi od 17 do 36 se ustrezno preštevilčijo, tako, da 17. člen 

postane 16., 36. pa 35.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih 

glasilih občin ustanoviteljic.

Številka: 00700-16/2019-14 Župani občin ustanoviteljic

 Župan Mestne občina Maribor
 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.

 Župan občine Benedikt
 Mag. Milan Repič, s.r.

 Župan občine Cerkvenjak
 Marjan Žmavc, s.r.

 Župan občine Duplek
 Mitja Horvat, s.r.

 Župan občine Hoče – Slivnica
 Dr. Marko Soršak, s.r.
 Županja občine Kungota
 Tamara Šnofl, s.r.

 Župan občine Lenart
 Mag. Janez Kramberger, s.r.

 Župan občine Lovrenc Na Pohorju
 Marko Rakovnik, s.r.

 Župan občine
 Miklavž Na Dravskem Polju
 Mag. Egon Repnik, s.r.
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