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Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur.
list RS št. 79/99,124/00, 79/01 in 30/02 ) in 16. člena Statuta 
občine Duplek (MUV št. 22/02-uradno prečiščeno besedilo) je 
župan dne 24. novembra 2006, sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju proračunskih potreb 

Občine Duplek 
za leto 2007

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Duplek za leto 2006 (MUV 

št. 30/05 in 24/06) so bila zagotovljena sredstva za financiranje
javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Duplek.

2.člen
Do sprejetja proračuna Občine Duplek za leto 2007 se finan-

cirajo javne naloge, na podlagi proračuna Občine Duplek za leto 
2006.

3. člen
Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine, se smejo 

uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah.

469. Sklep o začasnem financiranju občine Duplek za
leto 2007 817

470. Statutarni sklep občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah 818

471. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja v mestni občini Ma-
ribor 818

472. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne 
občine Maribor 818

473. Program priprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje ur-
banistične zasnove mesta Maribor 819

474. Sklep o ugotovitvi valorizacije vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča zaradi rasti življenskih stroškov v Mestni 
občini Maribor za leto 2007 820

475. Sklep o začasnem financiranju javne porabe ob-
čine Miklavž na Dravskem polju za leto 2007 820

476. Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Miklavž na Dravskem polju za leto 2007 821

477. Sklep o popravku Odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 in 
družbenega plana občine Maribor za obdobje 
1986-1990 za območje občine Miklavž na Drav-
skem polju (kartografski del, karta št. 35, v delu, 
ki se nanaša na koridor ceste Miklavž-Dobro-
vce-Dravski dvor) 821

478. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna občine Muta v letu 2007 821

479. Sklep o začasnem financiranju javne porabe ob-
čine Pesnica za leto 2007 821

480. Sklepi o volitvah in imenovanjih v občini Pes-
nica 822

481. Sklep o začasnem financiranju občine Podvelka
za leto 2007 822

482. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana ob-
činskega sveta na naslednjega kandidata v ob-
čini Radlje ob Dravi 823

483. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine 
Ruše za leto 2006 823

484. Sklep o začasnem financiranju javne porabe ob-
čine Ruše za leto 2007 824

485. Sklep o določitvi cene programov javnega vrtca 
v občini Ruše 824 

486. Sklep o nadaljevanju postopkov sprejemanja 
prostorskih aktov v občini Ruše 825

487. Sklep o začasnem financiranju javne porabe ob-
čine Selnica ob Dravi za leto 2007 825

488. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2007 v občini Starše 826

489. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča v ob-
čini Šentilj za leto 2007 826

490. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
občine Šentilj za obdobje od 1. januarja do 31. 
marca 2007 826

491. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lo-
kacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače 827

– Sklic treh prostorskih konferenc v Mestni občini 
Maribor 827
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4. člen
Doseženi prihodki in plačane obveznosti v obdobju začasnega 

financiranja se vključijo v proračun Občine Duplek za leto 2007.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1.januarja 2007 da-
lje.

Številka: 410-9/2006  Župan
Datum: 24. november 2006 Janez Ribič, s. r.

470

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 105/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na 1. redni seji dne 28. 
novembra 2006 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se določajo nekateri elementi za 

delovanje Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v obdobju do 
sprejetja statuta.

2. člen
Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (v na-

daljevanju: občina), ki je bila ustanovljena z zakonom o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določit-
vi njihovih območij (ZUODNO-F), (Ur.l. RS, št. 61/2006) šteje 
8 članov.

3. člen
Sedež občine in prostorov za delo njenih organov je na na-

slovu Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

4. člen
Občina uporablja štampiljko okrogle oblike premera 35 mm, 

znotraj katere je za dvojnim zunanjim robom v zgornjem delu na-
pis Občina v spodnjem pa Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

5. člen
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje ob-

čine s statutom in ureditev posameznih zadev s splošnimi akti ob-
čine, se na območju občine uporabljajo vsi veljavni splošni pred-
pisi občine Lenart, sprejeti do 28. 11. 2006, ki niso v nasprotju z 
ustavo in zakonom. 

6. člen
Odredbodajalec je: župan, ki lahko pooblasti za to tudi pod-

župana.

7. člen
Statutarni sklep velja do sprejetja statuta občine, vendar naj-

več 3 mesece.

8. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vest-

niku (MUV), kot uradnem glasilu občine in začne veljati z dnem 
objave.

 Župan
Številka: 032-2/2006 Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Datum: 28. november 2006 Miroslav Breznik, s. r.
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Po 33.a členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16., 27. in 28. čle-
nu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 
23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) je mestni 
svet Mestne občine Maribor na 1. seji, 4. decembra 2006, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor 

i m e n u j e

KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE 
IN IMENOVANJA

v sestavi:

predsednica
1. Darja LAMPRET

podpredsednik
2. Anton GAČNIK

člani:
3. Andrej VERLIČ
4. Primož JUHART

5. Tanja VINDIŠ FURMAN
6. Jelka KOLMANIČ

7. Rok PEČE.

Številka: 03204-25/2006 Predsedujoči
Datum: 5. december 2006 Ivan Sisinger, s. r.

472

Po 32.a členu Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
100/2005-uradno prečiščeno besedilo) ter 16., 50. in 51. členu 
Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 
23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) je mestni 
svet Mestne občine Maribor na 1. seji, 4. decembra 2006, sprejel
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S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor 

i m e n u j e 

NADZORNI ODBOR v sestavi:

predsednik
1. Stanislav BRGLEZ

podpredsednica
2. Florjana BOHL

člani:
3. Brigita BRUMEN

4. mag. Srečko KOKALJ
5. Črtomir RUTAR
6. Duška JURENEC

7. Simona GLJUK PEČE.

Številka: 03204-24/2006 Župan
Datum: 5. december 2006 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS 
št. 110/2002, popravek - 8/2003, v nadaljevanju ZUreP - 1) in 43. 
člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/1995, 13/98, 
17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13 /2004 in 26/2005) je 
župan Mestne občine Maribor določil 

P R O G R A M  P R I P R AV E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za 

območje urbanistične zasnove mesta Maribor

1. PREDMET PROGRAMA PRIPRAVE

S tem programom priprave se podrobneje določijo: 
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb 

in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju 
PUP)

- predmet in območje spremembe in dopolnitve PUP
- nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri 

pripravi sprememb in dopolnitev PUP
- roki za posamezne faze priprave dopolnitve PUP ter način fi-

nanciranja priprave PUP

2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA 
ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

Ocena stanja:
V grafičnem delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za

območje urbanistične zasnove mesta Maribor ( MUV štev. 19/06), 

na kartah 3/29 in 4/29 je na območju prostorsko planske enote Te 1 
( območje nekdanje Metalne ) – med podaljškom Poljske ulice in 
Špelino ulico načrtovana nova cestna povezava. 

Razlogi za izdelavo sprememb in dopolnitev:
Družba Palfinger je pri pregledu veljavnega dokumenta ugo-

tovila, da bi zaradi predmetne načrtovane prometne ureditve bilo 
potrebno porušiti njihov novozgrajeni poslovno proizvodni ob-
jekt, na tej trasi in ob njej pa predvideva tudi pozidavo več proiz-
vodnih in spremljajočih objektov. 

Pri naknadni analizi prometne ureditve na širšem območju je 
ugotovljeno:

Nova zasnovana cestna povezava med jugozahodnim po-
daljškom Poljske ulice in jugo-zahodno (obstoječo) Špelino uli-
co predstavlja nekakšno vzporednico obstoječi Zagrebški ulici, 
ki je odmaknjena ca 350,00 m severno od predmetne cestne po-
vezave.

Nova zasnovana cestna povezava v PUP »preseka« obstoje-
či stanovanjski ulici (Iršičeva, Soška ulica) na zahodnem delu, 
vključno z obstoječo individualno pozidavo, prav tako pa poteka 
preko že obstoječih proizvodnih objektov na jugovzhodnem in 
zahodnem delu (pred Soško ulico).

Obstoječa in predvidena pozidava znotraj območja Te 1 se-
verno in južno od predmetne ceste le-te iz tehnoloških, kakor tudi 
cestno-prometnih razlogov, ne potrebuje, zato je smiselno, da se 
opusti.

Podaljšana (obstoječa) Poljska ulica in Špelina ulica omogo-
čata in zagotavljata neposredno navezavo na Zagrebško ulico ter v 
nadaljevanju še na Ptujsko cesto, kot primarni cestni sistem mesta. 
Ptujska cesta v nadaljevanju omogoča še navezavo na avtocesto.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP je 
34. člen Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št.110/2002, po-
pravek 8/2003). 

3. PREDMET IN OBMOČJE SPREMEMBE 
IN DOPOLNITVE PUP

Predmet spremembe in dopolnitve PUP je grafični del odloka
in sicer tako, da se na kartah 3/29 in 4/29 ne prikazuje ( se črta) 
prometna povezava med podaljškom Poljske ulice in Špelino uli-
co skupaj z regulacijskim elementom – gradbeno mejo na istem 
delu.

4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI 
UDELEŽENCI 

Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Mestna občina 
Maribor - Zavod za prostorsko načrtovanje.

Naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Mestna občina Ma-
ribor.

Načrtovalca prostorske ureditve bo izbral naročnik. 
V predmetnem postopku sprememb in dopolnitev se upošte-

vajo smernice in mnenja, ki so sestavni del Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Ma-
ribor ( MUV štev. 19/06). 

V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti pogoje oziroma mnenje 
nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v postopku.
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5. POSTOPEK IN TERMINSKI PLAN SPREJEMANJA 
DOPOLNITVE PUP

Postopek priprave in sprejema dopolnitve PUP bo potekal po 
naslednjem terminskem planu: 
- izbrani načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev 

PUP; 
- po izdelavi predloga dopolnitve PUP - župan Mestne občine 

Maribor v roku 3 dni potrdi sklep o 15 dnevni razgrnitvi pred-
loga;

- obvestilo o javni razgrnitvi se objavi na krajevno običajen na-
čin in v Medobčinskem uradnem vestniku najmanj osem dni 
pred začetkom javne razgrnitve; 

- javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve; 
- načrtovalec skupaj z Zavodom za prostorsko načrtovanje pri-

pravi stališča do podanih pripomb - 10 dni; 
- pripravljalec posreduje stališča do pripomb Županu v potrdi-

tev – 3 dni 
- Župan potrdi stališča do pripomb, podanih v času javne raz-

grnitve – 5 dni 
- na podlagi potrjenih stališč do pripomb načrtovalec izdela do-

polnjeni predlog – 10 dni
- župan potrdi dopolnjen predlog in ga predlaga za prvo obra-

vnavo na Mestnem svetu – 7 dni
- na podlagi stališč do pripomb, ki se upoštevajo in so podana 

na prvi obravnavi, načrtovalec pripravi drugi dopolnjeni pred-
log PUP -10 dni 

- župan potrdi drugi dopolnjen predlog in ga predlaga za drugo 
obravnavo – sprejem na Mestnem svetu – 7 dni

- priprava in objava sprejetega odloka v Medobčinskem urad-
nem vestniku

6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM 

Finančna sredstva za pripravo spremembe in dopolnitve PUP -a 
zagotovi naročnik. 

7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE 

Program priprave se objavi v Medobčinskem uradnem vestni-
ku in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 35005-00020/2006 0901 VB Župan
Datum: 1. december 2006 Boris Sovič, univ. dipl. inž. el., s. r.
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Na podlagi 2. odstavka 18. člena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 4/92, 25/98, 7/99, 5/2000 
in 28/2003, uradno prečiščeno besedilo: MUV, št. 16/2005) iz-
dajam 

S K L E P 
o ugotovitvi valorizacije vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi rasti 
življenjskih stroškov 

1. 
Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za upora-

bo stavbnega zemljišča za leto 2007 znaša 0,000508 EUR/točko. 

2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, vrednost točke, ki je določena v 1. točki tega 
sklepa, pa se uporablja od 1. 1. 2007 dalje. 

Številka: 420-08/058715-PH Župan
Datum: 6. december 2006 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 29. in 97. člena statuta občine Miklavž na Drav-
skem polju - UPB (MUV št. 14/2003) ter 32. in 33. člena zakona 
o javnih financah (Ur. l. št. 7919/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002) je župan občine Miklavž na Dravskem polju dne 7. 
decembra 2006 sprejel 

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v občini Miklavž 

na Dravskem polju

1. člen
Do sprejetja proračuna občine Miklavž na Dravskem polju 

za leto 2007 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na 
podlagi proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 
2006 (MUV št. 3/2006, 19/2006).

2. člen
Sredstva se v obdobju začasnega financiranja smejo uporabiti

v višini in za namene, v skladu z določili 32. člena zakona o jav-
nih financah.

Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega finan-
ciranja so sestavni del proračuna občine Miklavž na Dravskem 
polju za leto 2007.

Če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko 
župan začasno zmanjša sredstva za posamezne namene.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

Številka: 4106-00001/2006 0001 02 Župan
Datum: 7. december 2006 Leo Kremžar, s. r.
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476

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 
31/2003 in MUV, št. 2/2006) je Občinski svet občine Miklavž na 
Dravskem polju na 2. redni seji, dne 7. decembra 2006, sprejel 
naslednji

S K L E P
o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Miklavž na Dravskem polju od 1.1. 
2007 znaša 0,000364 EUR.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2007.

Številka: 4224-00001/2006 0001 02 Župan
Datum: 7. december 2006 Leo Kremžar, s. r.
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Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju, je na 32. 
redni seji, dne 19. septembra 2006, sprejel naslednji 

S K L E P

Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju sprejme 
popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 
in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990 za 
območje občine Miklavž na Dravskem polju, spremembe in do-
polnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/2004) kartografski del, karta 
številka 35, v delu, ki se nanaša na koridor ceste Miklavž – Do-
brovce – Dravski Dvor.

Številka: 35003-00001/2004 0001 04 Župan
Datum: 1. december 006 Leo Kremžar, univ. dipl. nov., s. r.
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Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UP-
B1(Ur. list RS št. 100/05) in 33. člena Zakona o javnih financah
(Ur. list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je župan Občine 
Muta dne 30. novembra 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Muta v letu 2007

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Muta za leto 2007, se financi-

ranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na pod-
lagi proračuna občine za leto 2006, vendar najdlje do 31.3.2007.

2. člen
Pri začasnem financiranju nalog se sme za posamezne name-

ne porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porab-
ljenih po proračunu za leto 2006.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje in-
vesticij, ki so bile vključene v proračun 2006.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financira-

nja so sestavni del proračuna za leto 2007.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo

določbe odloka o proračunu Občine Muta za leto 2006.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Medobčinskem urad-

nem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Številka: 00704-67/06 Župan
Datum : 30. november 2006 Boris Kralj, s. r.

479

Na podlagi 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, štev. 
6/99 in 4/01), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je župan Občine 
Pesnica, dne 7. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranjujavneporabe občine Pesnica za leto 2007

1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2006 (MUV, 

štev. 9/2006) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih
nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Pesnica.

2. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2007 

se financirajo javne naloge na podlagi proračuna Občine Pesnica 
za leto 2006.
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3. člen
Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine se smejo

uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Številka: 40302-2/2006  Župan
Datum: 7. december 2006 Venčeslav Senekovič, inž., s. r.
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1. 

Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Pesnica (MUV, št. 18/1999 in 4/2001) je Občinski svet Občine 
Pesnica je na svoji 1. redni seji dne 16. novembra 2006 sprejel 
naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica potrdi mandat naslednjim kan-
didatom za člane občinskega sveta:
1. Primožu TRUNTIČU
2. Samu HANŽIČU
3. Venčeslavu TOPLAKU
4. Francu ŠUMENJAKU
5. Romanu RICHTERJU
6. Vesni RAČEL
7. Venčeslavu SENEKOVIČU
8. Petru KARNVOGLU

 9. Alenki ROŽMAN
10. Ivanu SENEKOVIČU
11. Milanu ŽUGMANU
12. Francu FIŠERJU
13. Zdravku EDRU
14. Dragu MATJAŠIČU
15. Alojzu VELIČKI 
16. Mileni PREGL.

Številka: 00607-11/2006-IRH Župan
Datum: 17. november 2006 Venčeslav Senekovič, inž., s. r.

2. 

Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Pesnica (MUV, št. 18/1999 in 4/2001) je Občinski svet Občine 
Pesnica je na svoji 1. redni seji dne 16. novembra 2006 sprejel 
naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica ugotavlja, da je bil za župana 
izvoljen Venčeslav SENEKOVIČ, inž., roj. 4.9.1956, Pernica 10, 
Pernica in novoizvoljenemu županu potrdi mandat. 

Številka: 00607-12/2006-IRH Župan
Datum: 17. november 2006 Venčeslav Senekovič, inž., s. r.

3. 

Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Pesnica (MUV, št. 18/1999 in 4/2001) je Občinski svet Občine 
Pesnica je na svoji 1. redni seji dne 16. novembra 2006 sprejel 
naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica je na podlagi 37. b člena Za-
kona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo /ZLS 
– UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005), 22. člena Statuta občine Pes-
nica (MUV, št. 6/99 in 4/2001 ugotovil, da funkcija župana ni 
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, zato Venčeslavu 
SENEKOVIČU, inž., roj. 4.9.1956, Pernica 10, kandidatu iz liste 
kandidatov SLS – Slovenske ljudske stranke preneha mandat in 
funkcija člana občinskega sveta.

Številka: 00607-13/2006 Župan
Datum: 17. november 2006 Venčeslav Senekovič, inž., s. r.

4.

Na podlagi 23. in 24. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, 
št. 6/99 in 4/01) 12. in 57. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Pesnica (MUV, št. 18/99 in 4/01) je Občinski svet Ob-
čine Pesnica na svoji 1. redni seji dne 16. novembra 2006 sprejel 
naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica 

i m e n u j e

KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE 
IN IMENOVANJA v sestavi:

1. Peter KRANVOGEL, predsednik
2. Vesna RAČEL , član

3. Alojz VELIČKI , član.

Številka:03203-1/2006 Župan
Datum: 17. november 2006 Venčeslav Senekovič, inž., s. r.
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Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 99. člena Sta-
tuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/06) je župan Občine Podvelka, 
dne 30. novembra 2006, sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Podvelka v letu 2007 
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1. člen 
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Pod-

velka za leto 2007, oziroma v obdobju januar - marec 2007, se 
financiranje funkcij Občine Podvelka ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Od-
loka o proračunu Občine Podvelka za leto 2006 (MUV, št. 31/05 
in 14/06) za iste programe kot v letu 2006. 

2. člen
Sredstva se v obdobju začasnega financiranja smejo uporabiti

do višine določene v 32. členu Zakona o javnih financah.

3. člen
Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v času začasnega 

financiranja so sestavni del proračuna Občine Podvelka za leto
2007. 

4. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja naj-

več tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se
lahko podaljša na predlog župana s sklepom Občinskega sveta, 
če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje. 

Številka: 032-2/06-2 Župan
Datum: 30. november 2006 Anton Kovše, ing., s. r.
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U G O T O V I T E V
o prehodu mandata člana občinskega sveta 

na naslednjega kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi z dne 9. novembra 2006, da je članu občinskega 
sveta Alanu BUKOVNIKU prenehal mandat na podlagi prvega 
odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 100/05, ZLS-UPB1), je Občinska volilna komisija Občine 
Radlje ob Dravi na 10. seji, dne 22. novembra 2006 na podlagi 
18. člena in prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB in 70/06 – odl. US)

u g o t o v i l a

da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega 
kandidata z liste Socialnih demokratov, SD, v 1. volilni enoti za 
volitve članov v občinski svet Občine Radlje ob Dravi.

Ta kandidat je Jože KRIČEJ, roj. 20.10.1941, stanujoč Zgor-
nja Vižinga 2, 2360 Radlje ob Dravi.

Kandidat je dne 28.11.2006 podal pisno izjavo, da sprejme 
mandat.

 Predsednik Občinske volilne komisije
Številka: 040-3/06-02 Občine Radlje ob Dravi
Datum: 22. november 2006 Danijel Starc, univ. dipl. prav., s. r.
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Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, 
št. 110/02, popravek Ur. l. RS, št. 8/03) ter 5. in 10. člena Statuta 
Občine Ruše (MUV št. 5/99 in 18/00) ter 72. člena Poslovnika 
Občine Ruše (MUV št. 22/99 in 18/00) je Občinski svet Občine 
Ruše na svoji 2. redni seji, dne 4. decembra 2006, sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici 

na območju Občine Ruše

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Od-

loka o predkupni pravici na Območju Občine Ruše (objavljen v 
MUV št. 9/06; v nadaljevanju: odlok).

2. člen
Dopolni se 3. člen odloka, tako da se:

• v prvi (edini) alineji točke B dodajo naslednje parcelne števil-
ke: 352, 353, 416/1, 399/1 in 399/3;

• v prvi alineji točke C (za K.O. Ruše) dodajo naslednje parcel-
ne številke: 1897, 1895, 1726, 1725, 1879, 1878, 1877, 1876, 
1875, 1874, 1873;

• v 2. alineji točke C (za K.O. Smolnik) doda parcelna številka 
287/1;

• v točki D doda 4. alineja v besedilu: v K.O. Smolnik na par-
celah št.: *96 in 754/24;

• v 1. alineji točke G (za K.O. Bistrica pri Limbušu) dodajo 
parcelne številke: 160/1, 159 in 156;

• v 2. alineji točke G (za K.O. Bistrica pri Rušah) dodajo par-
celne številke 45/27, 35/2, 33, 34, 36/1, 45/13, 45/14, 35/1, 
45/2 ter 247/2, 247/1, 248/3;

• V 4. alineji točke G (za K.O. Lobnica) dodajo parcelne števil-
ke 542/19, 411, 413, 414, 418/2 in *76;

• v 5. alineji točke G (za K.O. Ruše) dodajo parcelne številke: 
339/1, 339/4, 339/3, 364/2, 415, 881, 17 ,37, 420/1, 420/2, 
977, 978, 1186/1, 1528, 1854, 1516, 1520, 1872, 1866, 1862/1, 
1858, 1542, 1546, 1551, 1607, 1537, 1549, 1857, 1547, 1538 
ter 1861, 1851, 1402, 1399, 1420, 1846 in 1398 ter parcele 
št. 1533/2, 1536, 1603/1 in 1604. V isti alineji se odstranijo 
parcelne št. 1522, 1536/2 in 1527;

• v 7. alineji točke G (za K.O. Smolnik) dodajo naslednje par-
celne številke: 172/1, 159, 162/1, 164/1, 183/1, 183/4, 182/2, 
182/5, 182/4, 183/3, 222/1, 222/2, 221/2, 217/1.
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3. člen
Ostala vsebina odloka ostane nespremenjena.

4. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in prične veljati 8. dan 

po objavi.

Številka: 015-03-005/06 104 Župan občine Ruše
Datum: 4. december 2006 Vili Rezman, prof., s. r.
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ruše (MUV, številka 5/99 
in 18/00) ter 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) je župan Občine 
Ruše, dne 20. novembra 2006 sprejel 

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Ruše 

za leto 2007

1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Ruše za leto 2006 (MUV, 

številka 31/2005, 12/2006) so bila zagotovljena sredstva za finan-
ciranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina 
Ruše.

2. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2007 

se financiranje javnih nalog začasno nadaljuje na podlagi prora-
čuna Občine Ruše za leto 2006. 

3. člen
Sredstva se v obdobju začasnega financiranja smejo uporabiti

v višini in za namene, v skladu z določili 32. člena zakona o jav-
nih financah.

4. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega finan-

ciranja so sestavni del proračuna Občine Ruše za leto 2007.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

Številka: 403-06-001/2006 106 Župan občine Ruše
Datum: 20. november 2006 Vili Rezman, prof., s. r.
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Občinski svet Občine Ruše je na podlagi 30. in 31. člena Za-
kona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno bese-
dilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 
in 120/05), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 
92/02, 120/03, 110/05 in 45/2006) na 2. seji, dne 4. decembra 
2006, sprejel 

S K L E P
o določitvi cene programov javnega vrtca v Občini Ruše

1. V javnem vrtcu v Občini Ruše se za posamezni program vrt-
ca določijo naslednje cene programov in veljajo od 01. 01. 
2007:

Vrsta programa
Cena
v SIT

Informativna cena
v EUR

Dnevni programi
- prvo starostno obdobje 100.942,00 421,22
- drugo starostno obdobje 76.375,00 318,70

2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 
84/98, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/2006).

3. Staršem s stalnim prebivališčem v Občini Ruše se za otroke, 
vpisane v javni vrtec Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, na 
osnovi Pravilnika o plačilih staršev za otroke, cena dodatno 
zmanjša in sicer:

• za 18 % staršem, katerih otroci so vključeni v programe prve-
ga starostnega obdobja,

• za 10 % staršem, katerih otroci so vključeni v programe dru-
gega starostnega obdobja.
Na osnovi dodatnih znižanj in olajšav staršem s stalnim pre-

bivališčem v Občini Ruše se določijo naslednje cene programov 
v javnem vrtcu v Občini Ruše:

Vrsta programa
Cena
v SIT

Informativna cena
v EUR

Dnevni programi
- prvo starostno obdobje 82.772,00 345,40
- drugo starostno obdobje 68.737,00 286,83

4. V cenah programov javnega vrtca iz točke 1 tega sklepa so 
za posamezne obroke prehrane upoštevani naslednji stroški 
živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz 5. in 6. 
točke tega sklepa:

Prehrana

Strošek živil v cenah programov
Mesečni 
znesek 
v SIT

Informativni 
mesečni znesek 

v EUR

Dnevni 
znesek 
v SIT

Informativni 
dnevni znesek 

v EUR
Skupni obroki 5.814,00 24,26 291,00 1,21

Skupaj 5.814,00 24,26 291,00 1,21
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  5. V primeru odsotnosti otroka se prispevek staršev sorazmerno 
zniža v odvisnosti od dnevnega stroška živil v ceni programa. 
V kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9.00 
ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške 
neporabljenih živil z istim dnem javljene odsotnosti. 

  6. Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvome-
sečni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati 
mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko 
je otrok odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila; v na-
sprotnem primeru za ta čas otroka izpišejo iz vrtca, pri ponov-
nem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih 
kapacitet. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z 
otrokom stalno prebivališče v Občini Ruše, za druge starše pa 
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno progra-
ma in plačilom staršev.

  7. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrt-
ca ne pridejo po svojega otroka, vrtci staršem zaračunajo za 
prvo starostno obdobje zamudo v višini 1.395,00 SIT (5,82 
EUR), za drugo starostno obdobje zamudo v višini 1.294,00 
SIT (5,40 EUR ).

  8. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti (nad mesec 
dni) otroka lahko Občinska uprava Občine Ruše na osnovi 
vloge staršev ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, 
plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša plačilo 
za čas odsotnosti 30 % njim določenega plačila. To določilo 
velja samo za starše s stalnim prebivališčem v Občini Ruše. 

  9. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo star-
šev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Kadar so otroci iz 
druge občine, se občini, plačnici razlike med ceno programa 
in plačilom staršev, za ta mesec zaračuna samo proporcionalni 
del razlike med ceno programa in plačilom staršev.

10. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev 
in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih ob-
činah, izstavlja tem občinam na podlagi obračuna vrtca ob-
činska uprava Občine Ruše.

Številka: 153-03-003/2006 Župan občine Ruše
Datum: 5. december 2006 Vili Rezman, prof.,s. r.
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Na podlagi 71. člena poslovnika Občinskega sveta Občine 
Ruše (MUV, št.: 22/99, 18/00) je Občinski svet Občine Ruše na 
svoji 2. redni seji dne 4. decembra 2006 sprejel 

S K L E P
o nadaljevanju postopkov sprejemanja prostorskih aktov

1.
Nadaljujejo že pričeti postopki sprejemanja prostorskih aktov 

občine in sicer: 
− Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Ruše;
− Odloka o prostorskem redu Občine Ruše;

− Odloka o zazidalnem načrtu za gradnjo skladiščno upravnega 
prostora in čistilne naprave ob industrijski coni naselja Ruše;

− Odloka o lokacijskem načrtu za gradnjo večsedežnice s smu-
čiščem Uršankovo II (zadnja etapa povezave Ruše-Areh s 
smučiščem);

− Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem 
načrtu za območje Viadukt ob Lobnici v Rušah.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 350-01-002/06 104 Župan občine Ruše
Datum: 4. december 2006 Vili Rezman, prof., s. r.
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Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno 
prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1) (Ur. 1. RS, št. 21/2006), 32. in 
33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/2002) in 95. člena Statuta Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 7/03) je župan dne 30. novembra 2006, sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v letu 2007

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 

se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s pred-
pisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje)
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006 in za iste 
programe kot v letu 2006.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva

do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju 
v proračunu za leto 2006.

 V obdobju začasnega financiranja Občina Selnica ob Dravi
ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 
2006.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane

obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začas-

nega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna
lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če 
je to potrebno za financiranje funkcij občine.
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5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi sprej-

me župan in o tem obvesti Občinski svet in Nadzorni odbor Ob-
čine Selnica ob Dravi.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje. 

Številka: 410-4/2006 Župan občine Selnica ob Dravi
Datum: 30. november 2006 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s. r.
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Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 23. člena 
Statuta Občine Starše (MUV, št. 12/95 in 7/96), izda župan Ob-
čine Starše 

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007

1. člen
Z Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Starše 

za leto 2006 (MUV št. 20/06) so bila zagotovljena sredstva za 
financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Ob-
čina Starše.

2. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Starše za leto 2007, 

se financirajo javne naloge začasno na podlagi Odloka o spre-
membi Odloka o proračunu Občine Starše za leto 2006.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva

do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v 
proračunu za preteklo leto.

4. člen
Sredstva proračuna se v tem času uporabljajo za nemoteno iz-

vajanje dejavnosti občine ter njenih nalog in drugih s predpisi do-
ločenih namenov na podlagi proračuna za leto 2006 in sprememb 
proračuna za leto 2006 in za iste programe kot v preteklem letu. 

5.člen
O odločitvi o začasnem financiranju občine, župan obvesti 

občinski svet in nadzorni odbor. Odlok se objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

6. člen
Ta odlok velja od 1. 1. 2007.

Številka: 00700-8/2006 Župan občine Starše
Datum : 28. november 2006 Vili Ducman, s. r.
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Na podlagi 16. in 18. člena Odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v občini Šentilj (MUV, št. 29/95, 2/96, 
31/97, 16/98, 34/99 in 13/2001, 30/2003, 19/2004), župan občine 
Šentilj sprejme

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2007

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju občine Šentilj za leto 2007 znaša 0,0906 
SIT (0,00038 EUR).

2. člen
Vrednost točke iz 1.člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 

2007 dalje.

3. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o po-

višanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Šentilj za leto 2006, ki je bil objavljen v 
Medobčinskem uradnem vestniku, št. 01/2006.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 103/06 Župan občine Šentilj
Datum: 1. december 2006 Edvard Čagran, s. r.
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Na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
in spremembe: Uradni list RS št.: 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02) in Statuta občine Šentilj (MUV, št. 15/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe občine Šentilj za

obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2007

S tem sklepom se ureja način začasnega financiranja javne po-
rabe občine Šentilj za leto 2007 za obdobje največ treh mesecev 
oz. do sprejema proračuna.

Do sprejema proračuna občine Šentilj za leto 2007 se bo fi-
nanciranje javne porabe začasno nadaljevalo na podlagi proraču-
na za leto 2006 za iste programe kot v preteklem letu.

Pri začasnem financiranju javne porabe se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem 
obdobju proračuna preteklega leta.
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Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

Sredstva občinskega proračuna se v okviru začasnega finan-
ciranja prioritetno uporabljajo za pokrivanje plač in materialnih 
stroškov ter drugih tekočih nalog ter za nadaljevanje sprejetih 
dvoletnih investicij.

Planiran obseg porabe za prve tri mesece leta 2007 – v času 
začasnega financiranja – znaša največ 237 milijonov tolarjev, ko-
likor je znašala poraba proračunskih sredstev v obdobju od janu-
arja do marca 2006.

Številka: 104/06 Župan občine Šentilj
Datum: 8. december 2006 Edvard Čagran s. r.

———

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 43. člena statuta mestne občine 
Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 
13/04 in 26/05) sklicuje župan mestne občine Maribor

T R I  P R O S T O R S K E  K O N F E R E N C E

ki bodo
v torek, 19. decembra 2006 z začetkom ob 9.00
v razstavnem salonu Mestne občine Maribor,

Grajska ulica 7, Maribor.

Na prvi prostorski konferenci bo predstavljen osnutek pro-
grama priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja 
Tabor 3 – C (del PPE Ta 3 – C). Okvirno območje občinskega 
lokacijskega načrta je med Titovo cesto na zahodu, železnico na 
severu in vzhodu ter Linhartovo cesto na jugu.

Na drugi prostorski konferenci bo predstavljen osnutek loka-
cijskega načrta za del območja Studenci 6 – S (del PPE St6 S) v 
Mariboru – stanovanjsko območje Studenci 2 – Europan, zaradi 
izgradnje stanovanjskih objektov in stanovanjskih objektov z do-
polnilnimi dejavnostmi.

Na tretji prostorski konferenci bo predstavljen osnutek loka-
cijskega načrta za del območja Brezje 3 – S (del PPE Br 3 – S) 
- območje individualne stanovanjske gradnje vzhodno od Ulice 
borcev v Brezju.

Udeleženci prostorskih konferenc, ki predložijo dokazilo, da 
zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, 
lahko na prostorskih konferencah dajo svoja priporočila in usme-
ritve v zvezi s pripravo navedenih prostorskih aktov v pisni obliki 
ali ustno na zapisnik.

Osnutek programa priprave in osnutka obeh lokacijskih načr-
tov sta na vpogled v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje, 
Grajska 7, Maribor v času uradnih ur.

Številka: 35005 – 15/05 0901 VB
Številka: 35005 – 17/04 0901 ST
Številka: 35005 – 23/05 0901 ST Župan
Datum: 7. december 2006 Franc Kangler, prav., s. r.
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Na podlagi 31. člena in 175. člena Zakona o urejanju prostora 
(Ur. l. RS, št. 110/02 in 08/03 – popr.) in 30. člena  Statuta občine 
Rače–Fram (MUV št. 12/99, 18/00) je župan občine Rače–Fram  
dne 12. decembra 2006 sprejel 

S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta 

za stanovanjsko sosesko Rače

1. Javno se razgrne:
 - predlog lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače, 

ki ga je pod številko naloge 06-15-OLN, december 2006, 
izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o.  (v nadaljnjem bese-
dilu občinski lokacijski načrt)

 - povzetek za javnost
 - druge strokovne podlage (idejni projekti) na katerih teme-

ljijo rešitve občinskega lokacijskega načrta. 
2. Citiran prostorski akt bo javno razgrnjen od  20.12. 2006 do 

19.1.2007 v  prostorih:
 - občine Rače–Fram , Grajski trg 14, Rače in na vpogled v 

času uradnih ur (ponedeljek in petek od 8. do 13. ure ter v 
sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure).  Dodatne infor-
macije lahko zainteresirani dobijo  v navedenem času  na 
tel. 02 609 60 16.

3. V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenemu aktu podajo 
pripombe pravne in fizične osebe, ki imajo ustrezen interes.
Pripombe posredujejo pisno na občino Rače–Fram, Občinski 
urad,  Grajski trg 14 ali jih vpišejo v knjige pripomb v pros-
torih javne razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji 
dan razgrnitve, tj. 19.1.2007.

4. Javna obravnava citiranega prostorskega akta bo
 - dne, 10.1.2007 ob 17. uri  v Beli dvorani gradu v Račah 

5. Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z dnem objave v Medob-
činskem uradnem vestniku.

Številka: 350/78-2006 Župan
Datum: 12. december 2006 Branko Ledinek, s. r.



STRAN 828 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 30 – 12. 12. 2006

Medobčinski uradni vestnik (ISSN 1408 – 1717) izhaja praviloma štirinajstdnevno, kot uradno glasilo slovenskih občin. Tisk in distribucija Dravska tiskarna d.o.o., 
Maribor, Valvasorjeva ulica 38, tel. 02/320-63-50. Uredništvo tel. 031/223-309; elektronski naslov: muv@izit.si; spletni naslov http://www.izit.si/muv. Glavni in 
odgovorni urednik Ivan Hrastnik, univ. dipl. nov.

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK
ŠTAJERSKE IN KOROŠKE REGIJE

URADNO GLASILO LOKALNIH SKUPNOSTI SV SLOVENIJE.

OBJAVLJA ODLOKE, SKLEPE, POROČILA TER OSTALE AKTE, KI JIH IZDAJAJO 
MESTNI IN OBČINSKI SVETI TER ŽUPANI, 

ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, RAZPISE …

NEPOGREŠLJIV PRIPOMOČEK PRAVNIKOM, PODJETNIKOM IN VSEM,
KI JIM NI VSEENO, KAKŠNE SO NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

V OKVIRU MESTA, OBČINE, MESTNE ČETRTI, KRAJEVNE SKUPNOSTI …

LETNO IZIDE OKOLI 30 ŠTEVILK.

Internet: http://www.izit.si/muv
E-mail: muv@izit.si
Telefon: 031/223-309

..............................................................................................................................................................................

NAROČILNICA
Naročamo Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije.

Pošiljajte nam ga na naslov :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Letna naročnina je 29 EUR + DDV. Naročnino bomo poravnali po prejemu računa.

Odgovorna oseba žig davčna številka

..............................................................................................................................................................................

Naročilnico pošljite na e-naslov: : muv@izit.si ali po faxu na št.: (02) 3318183
Po pošti: Dravska tiskarna d.o.o., Valvasorjeva ulica 38, 2000 Maribor

UREDNIŠTVO ŽELI VSEM NAROČNIKOM
SREČNO IN USPEŠNO 2007!


