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O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakoni-
tosti družbe Ultra, d. o. o., Maribor, ki jo zastopa Mirko Bandelj, 
odvetnik v Ljubljani, na seji 13. marca 2008

o d l o č i l o :

1.  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za 
območje Rače–Fram (prostorski plan občine Rače–Fram), 
spremembe in dopolnitve v letu 2004 (Medobčinski uradni 
vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/04) se v delu, ki 
spreminja zemljišče s parc. št. 768/1 in 768/2, k. o. Rače, iz 
stavbnega zemljišča v gozd, razveljavi.

2.  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za 
območje Rače–Fram (prostorski plan občine Rače–Fram), 
spremembe in dopolnitve v letu 2004 (Medobčinski uradni 
vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/04) je bil v delu, 
ki se je nanašal na spremembo namembnosti parc. št. 
768/3, k. o. Rače, iz stavbnega zemljišča v gozd, v nesklad-
ju z zakonom. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve.

3.  Do drugačne ureditve se šteje, da je za parceli št. 768/1 in 
768/2, k. o. Rače, določena namenska raba, kot je bila določe-
na pred uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine Maribor, za območje Rače–Fram (prostorski plan ob-
čine Rače–Fram), spremembe in dopolnitve v letu 2004.
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na gradnja avtoceste. Po tretjem odstavku 105. člena ZUreP-1 je 
eden izmed kriterijev za ugotavljanje vrednosti razlaščene nepre-
mičnine tudi namembnost zemljišča pred uveljavitvijo prostor-
skega akta, ki je podlaga za razlastitev. To pa pomeni, da bi se 
pri določitvi odškodnine za razlaščeno nepremičnino upoštevala 
namembnost (gozd), določena v izpodbijanem aktu. Glede na to 
pa bi pobudnica dobila bistveno nižjo odškodnino za razlaščeno 
nepremičnino, kot je bilo to določeno v prejšnjem prostorskem 
planu. Prav tako se je s spremembo namembnosti parc. št. 768/1 
in 768/2, k. o. Rače, iz stavbnega zemljišča v gozd spremenil 
pravni status teh zemljišč in se je zmanjšala njihova vrednost.

7. Zemljišče s parc. št. 768/1 in 768/2, k. o. Rače, je bilo do 
uveljavitve Prostorskega plana nezazidano stavbno zemljišče – 
gramoznica.1 Z izpodbijanim Prostorskim planom pa je bila tem 
zemljiščem v celoti spremenjena namembnost v gozd.2 Iz odgo-
vora Občine izhaja, da je bila ta sprememba izvedena zaradi načr-
tovanja gradnje avtoceste in zato ni bilo več možno teh zemljišč z 
izpodbijanim aktom nameniti za druge namene (izkoriščanje mi-
neralnih surovin). Občina meni, da je v njeni pristojnosti določa-
nje namenske rabe zemljišč in zato tudi spreminjanje te rabe. Res 
je, da sta urejanje prostora in prostorsko načrtovanje v pristojno-
sti občin, vendar občine pri tem niso povsem nevezane. Ustavno 
sodišče je v odločbi št. U-I-116/05 z dne 5. 7. 2007 (Uradni list 
RS, št. 64/07) sprejelo stališče, da so občine vezane na obvezna 
izhodišča, vsebovana v državnem planu, poleg tega pa pri določa-
nju (s tem pa tudi spreminjanju) namembnosti tudi na tiste pred-
pise, ki določajo pogoje, pod katerimi se lahko zemljišče šteje za 
zemljišče z določenim namenom.

8. V obravnavani zadevi je Občina z Odlokom spremenila na-
membnost iz stavbnega zemljišča v gozd, kar je v njeni pristoj-
nosti. Vendar mora pri tem upoštevati zakonsko določene pogoje, 
ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko zemljišče opredeli kot gozd. 
To pa pomeni, da bi morala Občina za tako spremembo izdelati 
strokovne podlage, ki jih predpisuje 7. člen ZUreP-1. Iz odgovora 
Občine ne izhaja, da so bile te strokovne podlage izdelane, niti 
te niso bile predvidene v programu priprave izpodbijanega akta. 
Občina je le pojasnila, da z izpodbijanim aktom ni bilo mogoče 
nameniti spornih zemljišč za izkoriščanje mineralnih surovin, ker 
je bila po teh parcelah načrtovana avtocesta. Iz grafičnega dela 
Prostorskega plana, ki ga je predložila pobudnica, izhaja, da je 
Občina ureditveno območje gramoznice (po prejšnjem planu) v 
Prostorskem planu določila deloma kot športnorekreacijske povr-
šine, deloma pa kot gozd. Sporne parcele, ki so bile določene kot 
gozd, pa ne izpolnjujejo kriterijev, ki jih določa 2. člen Zakona o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl. – ZG). Iz fotografije, 
ki jo je predložila pobudnica, izhaja, da na pobudničinih parcelah 
ni gozdnega drevja.

9. Po 7. členu ZUreP-1 morajo prostorski akti temeljiti na 
predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o lastnostih in zmo-
gljivostih prostora in okolja. Občina pri spremembi namenske 
rabe stavbnega zemljišča v gozd ni izkazala, da so bile izdelane 
strokovne podlage. Kot navaja sama, je namembnost spremenila 
le zaradi načrtovane avtoceste, kar pa ne zadošča za spremembo 

1 To izhaja tudi iz lokacijske informacije, ki jo je 25. 11. 2003 pod št. 350-07/215 
izdala Občina Rače–Fram. Izdana je bila na podlagi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Maribor za območje Občine Rače–Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/99), 
v njej se potrjuje, da sta parc. št. 768/1 in 768/2, k. o. Rače, stavbni zemljišči – 
gramoznica.

2 To izhaja iz grafičnega dela Prostorskega plana in iz lokacijske informacije, ki jo 
je izdala Občina Rače–Fram dne 14. 11. 2006 pod št. 3501/369-2006. V 3. toč-
ki lokacijske informacije je navedeno, da je bila na podlagi Prostorskega plana 
osnovna namenska raba gozd.

ne Maribor, za območje Rače–Fram (prostorski plan občine Ra-
če–Fram), spremembe in dopolnitve v letu 2004 (v nadaljevanju 
Prostorski plan), kolikor spreminja namensko rabo parc. št. 768/1, 
768/2 in 768/3, k. o. Rače, iz stavbnega zemljišča v gozd. Sporne 
parcele naj bi obsegale neizkoriščeno gramoznico in ne gozda, 
kot naj bi bilo to opredeljeno v Prostorskem planu. Pobudnica naj 
ne bi bila seznanjena s spremembo namenske rabe svojih nepre-
mičnin. Navaja, da ji je bila zaradi gradnje avtoceste predložena 
kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi za parc. št. 768/3, 
k. o. Rače. Višina odškodnine naj bi bila določena, kot velja za 
gozd in ne za nezazidano stavbno zemljišče, kot naj bi bilo to 
določeno v prejšnjem planu. Pobudnica naj pogodbe ne bi pod-
pisala, ker naj bi bila cena bistveno nižja od dejanske vrednosti 
nepremičnine. Zato naj bi razlastitveni upravičenec predlagal raz-
lastitev. Navaja, da ne nasprotuje dejstvu, da bo njeno zemljišče 
uporabljeno za gradnjo avtoceste, vendar pa meni, da bi moralo 
biti odkupljeno po ceni, ki ustreza dejanski vrednosti spornih ne-
premičnin. Zatrjuje neskladje z 2. in s 33. členom Ustave.

2. Občina odgovarja, da so bila pobudničina zemljišča v pla-
nu, ki je veljal do uveljavitve Prostorskega plana, opredeljena 
kot nezazidana stavbna zemljišča – ureditveno območje za izko-
riščanje gramoza. Navaja, da je v pristojnosti občine, da določa 
namembnost zemljišč na svojem območju in jih razvršča v kme-
tijska, gozdna in nezazidana stavbna zemljišča. Občina naj bi v 
izpodbijanem delu Prostorski plan spremenila, ker naj bi bila na 
pobudničinih zemljiščih načrtovana gradnja avtoceste. Z uvelja-
vitvijo Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na 
odseku Slivnica – Draženci (Uradni list RS, št. 73/05 – v nadalje-
vanju Uredba) naj Občina ne bi mogla načrtovati nobenega pose-
ga na tem območju. 

B.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-185/07 z dne 11. 9. 

2007 (Uradni list RS, št. 85/07) do končne odločitve zadržalo iz-
vajanje Prostorskega plana v delu, ki se nanaša na spremembo 
namenske rabe iz stavbnega zemljišča v gozd. Pobudnici je bil 
torej že priznan pravni interes, zato stališče, ki ga je Ustavno so-
dišče sprejelo v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni 
list RS, št. 6/08), ne more vplivati na njen pravni položaj. Ustav-
no sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz 
četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 
list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z 
odločanjem o stvari sami. 

4. Pobudnica zatrjuje, da je z izpodbijanim Prostorskim pla-
nom Občina nezakonito spremenila namembnost njenih nepre-
mičnin iz stavbnih zemljišč v gozd, čeprav izkoriščanje gramoza 
še ni bilo končano, niti ni bila izvedena sanacija teh zemljišč. 
Pobudničine parcele tudi v naravi niso gozd, ker na njih ni niti 
enega drevesa.

5. Postopek priprave Prostorskega plana se je leta 2001 za-
čel po določbah Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 
18/84, 15/89 – ZUreP), sprejet pa je bil po določbah Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju ZU-
reP-1). Prostorski plan je bil sprejet 19. 7. 2004, uveljavljen pa 
27. 10. 2004. Od tega dne pa do uveljavitve Uredbe (16. 8. 2005) 
so bile pobudničine parcele opredeljene kot gozd. Z uveljavitvijo 
Uredbe, ki je na podlagi 2. točke prvega odstavka 54. člena spre-
menila Prostorski plan, je parc. št. 768/3, k. o. Rače, ki je nasta-
la iz parc. št. 768/2, k. o. Rače, po odločbi Območne geodetske 
uprave Maribor št. 90312-1661/2005 z dne 16. 11. 2005 določena 
kot stavbno zemljišče, namenjeno za gradnjo avtoceste.

6. Pobudničino zemljišče s parc. št. 768/3, k. o. Rače, je pred-
met razlastitve, ker je po tej parceli na podlagi Uredbe načrtova-
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-  način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag,
-  obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN,
-  roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz.

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Zemljišče, ki ga bo urejal OPPN, je v Odloku o spremembah in 

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mari-
bor za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana mesta Maribor za 
obdobje 1986 – 1990 – za območje Občine Hoče–Slivnica (MUV 
št. 20/04), pretežno opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč – 
drugo ureditveno območje za poselitev – počitniško naselje.

Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skla-
dno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno s 
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta. 

3. člen
(predmet in programska izhodišča občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Predmet izdelave je območje, ki leži zahodno od Hočke koče. 

Predvidena je gradnja petnajstih apartmajskih objektov, ki so po-
stavljeni v štirih vrstah z ustrezno urejenimi dostopnimi cestami, 
ki se napajajo iz ceste do Hočke koče. Pod objekti je predvidena 
izgradnja skupnih garaž. 

Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanje so podane 
v planskih aktih občine. 

OPPN mora vsebovati vse sestavine in predloge, ki so nave-
dene v 56. členu ZPNačrt in sicer:
-  prikaz ureditvenega območja OPPN;
-  arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih 

ureditev;
-  načrt parcelacije;
-  etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna;
-  rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohra-

njanje narave;
-  rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine, če je na območju evidentirana;
-  rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami;
-  pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro.
Načrtovalec predmetnega OPPN bo moral predati pripravljav-

cu, to je Občini Hoče–Slivnica pet izvodov akta, ki bo na vpogled 
dostopen tudi javnosti. Občini Hoče–Slivnica je potrebno predati 
celoten dokument OPPN s prilogami v digitalni obliki (tekstual-
ni in grafični del). Grafični del bo izdelan v datotekah programa 
Autocad.

4. člen
(okvirno ureditveno območje občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Predmet izdelave je območje, ki leži zahodno od Hočke koče. 

Zemljišče obsega naslednje parcele št.: 155/5, 155/6, 155/7, 
155/8, 155/9, 155/10, 155/12, 156/4, 156/5, del 158, del 145 k.o. 
Hočko Pohorje. Velikost zemljišča je cca 1,3 ha.

Ureditveno območje OPPN lahko poseže tudi izven tega ure-
ditvenega območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne in-
frastrukture z izrazitim linijskim potekom. 

namenske rabe. Zato je Prostorski plan v izpodbijanem delu v 
neskladju s 7. členom ZUreP-1.3 

10. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo Odlok v delu, ki je 
določil novo namensko rabo parc. št. 768/1 in 768/2, k. o. Rače, 
bi z razveljavitvijo za ti parceli raba ne bila določena. Zato je do-
ločilo tudi način izvršitve svoje odločbe. V razveljavljenem delu 
se glede namembnosti parcel uporablja predpis, ki je veljal pred 
uveljavitvijo Prostorskega plana (3. točka izreka). 

11. V primeru, ko Ustavno sodišče presodi, da je bil v izpod-
bijanem delu predpis v neskladju z zakonom, da svoji odločitvi 
učinek odprave ali razveljavitve. Ker postopek za določitev od-
škodnine za razlaščeno zemljišče za parc. št. 768/3, k. o. Rače, še 
ni pravnomočno končan, se je Ustavno sodišče odločilo, da ugoto-
vitvi o neskladnosti v tem delu Prostorskega plana da učinek raz-
veljavitve (2. točka izreka). Glede preostalega dela Prostorskega 
plana se je prav tako odločilo za učinek razveljavitve, ker pobu-
dnica ni izkazala škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti 
(1. točka izreka). 

C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tre-

tjega odstavka 45. člena, prvega odstavka 47. člena in drugega 
odstavka 40. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. 
člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v 
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez 
Čebulj, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, 
mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Od-
ločbo je sprejelo soglasno.

Številka: U-I-185/07-12 Predsednik
Datum: 13. marec 2008 Jože Tratnik, s. r.

3 Podobno je Ustavno sodišče odločilo že v odločbi št. U-I-116/05.
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07 - v nadaljevanju besedila: ZPNačrt) ter 7. in 
30. člena Statuta občine Hoče–Slivnica (MUV, št. 25/06) je župan 
občine Hoče–Slivnica, dne 12. marca 2008, sprejel 

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja v k.o. Hočko Pohorje

1. člen
(vsebina sklepa o začetku postopka občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)

S tem sklepom se podrobneje določijo:
-  ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občin-

skega podrobnega prostorskega načrta za del območja v k.o. 
Hočko Pohorje (v nadaljevanju: OPPN),

-  nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovano 
prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,
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- če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje, pripravljavec zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj 
z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojne-
mu za varstvo okolja, da ga preveri v roku 15 dni;

- po izdelavi dopolnjenega osnutka in potrjenega okoljskega 
poročila, če je le-to potrebno, občina objavi javno naznanilo o 
javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred razgrni-
tvijo;

- javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo (ki traja 
najmanj 30 dni), če je izdelano okoljsko poročilo, se skupaj z 
osnutkom OPPN razgrne tudi to;

- načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do pripomb (10 
dni);

- župan potrdi stališča do pripomb (3 dni);
- na podlagi potrjenih stališč do pripomb izbrani načrtovalec 

izdela predlog OPPN;
- predlog OPPN pripravljavec posreduje nosilcem urejanja pro-

stora, da dajo v 30 dneh mnenje;
- če je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje, se pri-

stojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti 
vplivov OPPN na okolje in ga pošljejo ministrstvu, pristojne-
mu za varstvo okolja;

- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemlji-
vosti vplivov izvedbe OPPN;

- občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v Med-
občinskem uradnem vestniku.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotavlja podjetje 

VINSTOR – VIS d.o.o., Ulica 25. maja 16, 2250 Ptuj.

9. člen
Ta sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta se objavi v Medobčinskem uradnem vestni-
ku in v svetovnem spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje in 
prostor.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:350-00047/2007 - 2 Župan Občine Hoče–Slivnica
Datum: 12. marec 2008 Jožef Merkuš, s.r. 

5. člen
(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, 

ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta)

Pripravljavec OPPN je Občina Hoče–Slivnica.
Naročnik predmetnega OPPN je podjetje VINSTOR – VIS 

d.o.o., Ulica 25. maja 16, 2250 Ptuj.
Načrtovalec OPPN je podjetje Urbis d.o.o., Jezdarska ul. 3, 

2000 Maribor. 
V pripravo in sprejem OPPN se vključijo nosilci urejanja pro-

stora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev območja, ki 
dajo smernice in mnenja:
- Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za okolje, Dunaj-

ska 48, Ljubljana
- Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova 38, Maribor,
- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor,
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sek-

tor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ob-

močna pisarna Maribor, Sektor za vode, Krekova 17, Mari-
bor

- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, Mari-
bor

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, 
Slomškov trg 6, Maribor

- - Zavod RS za gozdove, OE Maribor, Tyrševa 15, Maribor
- Občina Hoče–Slivnica, Okolje in prostor, Pohorska cesta 15, 

Hoče.
V kolikor se v postopku priprave občinskega podrobnega pro-

storskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, po-
goje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le – te 
pridobijo v istem postopku. 

6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano ureditev. 
Za izdelavo OPPN je potrebno izdelati digitalni geodetski po-

snetek območja obdelave. Geodetski načrt, ki mora biti v digital-
ni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem 
načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004), zagotovi naročnik. 

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, iz-
hodišča planskih aktov Občine Hoče–Slivnica in smernice nosil-
cev urejanja prostora. 

7. člen
(postopek in roki za pripravo in sprejem občinskega 

podrobnega prostorskega načrta)
Postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega pro-

storskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu: 
-  izbrani načrtovalec (v nadaljevanju: načrtovalec) pripravi 

osnutek OPPN;
-  načrtovalec na podlagi pooblastila pripravljavca pošlje osnu-

tek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da dajo 
smernice v roku 30 dni od prejema poziva in ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, da pisno sporoči občini, ali je za 
OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v 
roku 15 dni);

-  načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek OPPN;

124

Na podlagi 96., 97., in 98. člena Zakona o javnih financah 
(Ur.l.RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in statuta občine Kun-
gota (Ur.l.RS, št. 12/04 in 18/07) je občinski svet občine Kungota 
na svoji 11. redni seji dne 20. marca 2008 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna občine Kungota 

za leto 2007



ŠT. 6 – 28. 3. 2008 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 185

 41 TEKOČI TRANSFERJI 1.046.531
  410 SUBVENCIJE 6.909
  411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM 

IN GOSP. 424.736
  412 TRANS.NEPRO.ORGA.IN 

POSAMEZNIKOM 50.398
  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERJI 564.488
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.092.437
  420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.092.437
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 70.265
  431 INVE.TRANS.PRAVNIM IN 

FIZIČ.OSEBAM 41.319
  432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM. 28.946

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ) -8.369
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
  750 Prejeta vračila danih posojil 0
  751 Prodaja kapitalskih deležev 0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
  440 Dana posojila 0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb 0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
 50 ZADOLŽEVANJE 0
  500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 17.499
 55 ODPLAČILO DOLGA 17.499
  550 Odplačilo domačega dolga 17.499
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -25.868
X. NETO ODPLAČILO DOLGA 17.499
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -17.499

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 410-02/2008 Župan občine Kungota
Datum: 21. marec 2008 Igor Stropnik, s. r.

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Kungota za leto 

2007.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev proračuna 

finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem 
računu znašajo:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Konto     Besedilo 

REALI-
ZACIJA 

2007
 EUR
A.  BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.214.642
 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.607.061
  700 DAVKI NA DOHODEK IN 

DOBIČEK 2.272.222
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE 211.719
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 

STORITVE 123.120
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 201.475
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 

DOHODKU OD PREMOŽENJA 57.422
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.159
  712 DENARNE KAZNI 3.415
  713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 0
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 134.479
 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 100.224
  720 PRODAJA OSNOVNIH 

SREDSTEV- SKUPAJ 29.021
  722 PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 71.203
 73 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 3.088
  731 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV 3.088
 74 TRANSFRNI PRIHODKI- SKUPAJ 302.794
  740 TRANSFERNI PRIHODKI 284.644
  741 PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV UE 18.150

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.223.011
 40 TEKOČI ODHODKI 1.013.778
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 189.426
  401 PRIS.DELODA.ZA SOCIAL.

VARNOST 27.850
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 790.701
  403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5.801
  409 REZERVE
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 73  PREJETE DONACIJE 1.500
  730  Prejete donacije iz domačih virov 1.500
  731  Prejete donacije iz tujine
 74  TRANSFERNI PRIHODKI 2.904.000
  740  Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 2.003.000
  741  Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev EU 901.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.819.352
 40  TEKOČI ODHODKI 1.178.613
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 248.870
  401  Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 36.593
  402  Izdatki za blago in storitve 867.550
  403  Plačila domačih obresti 8.500
  409  Rezerve 17.100
 41  TEKOČI TRANSFERI 1.149.250
  410  Subvencije 7.000
  411  Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 474.700
  412  Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 72.700
  413  Drugi tekoči domači transferi 594.850
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 4.491.489
  420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.491.489
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 0
  430  Investicijski transferi 0
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -147.821
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750  Prejeta vračila danih posojil
  751  Prodaja kapitalskih deležev
  752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV
  440  Dana posojila
  441  Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije
  443  Povečanje namenskega premoženja 

v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
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Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št. 94/2007-ZLS, UPB2), 29.člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01in 30/02) in 95.člena 
Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04 in 18/2007) je 
Občinski svet Občine Kungota na 11. redni seji dne 20. marca 
2008 sprejel

O D L O K
o proračunu občine Kungota za leto 2008

I SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
( vsebina odloka)

S proračunom občine KUNGOTA za leto 2008 se zagota-
vljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z 
ustavo in zakonom opravlja občina, postopki izvrševanja prora-
čuna ter obseg zadolževanja.

2.člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:

Skupina / podskupina kontov

Proračun 
leta 2008

V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.671.531
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.233.331
 70  DAVČNI PRIHODKI 3.026.131
  700  Davki na dohodek in dobiček 2.650.000
  703  Davki na premoženje 223.831
  704  Domači davki na blago in storitve 152.300
  706  Drugi davki
 71  NEDAVČNI PRIHODKI 207.200
  710  Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 60.400
  711  Takse in pristojbine 6.800
  712  Denarne kazni 4.500
  713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
  714  Drugi nedavčni prihodki 135.500
 72  KAPITALSKI PRIHODKI 532.700
  720  Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 29.300
  721  Prihodki od prodaje zalog
  722  Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 503.400
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odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega porabnika, 
od tega:

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v spreje-
tem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko pre-
ide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporab-
nikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega čle-
na se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in 
načrtu razvojnih programov.

6.člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katere vrednost se spremeni za več kot 20& 
mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za-
ključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvr-
stijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve občinskega sveta.

7. člen
(proračunska rezerva)

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 
1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.

V sredstva proračunske rezerve v letu 2008 izločamo sredstva 
v višini 17.100 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave od-
loča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz druge-
ga odstavka 49. člena ZJF do višine 4.100 EUR župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

9.člen
( obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za leto 2008 lahko zadolži do višine 161.357 
EUR in sicer za naslednje investicije:
-  izgradnja OŠ Kungota
-  izgradnja primarnega cevovoda Pesnica- Kungota

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)

C.  RAČUN FINANCIRANJA 0
VII.  ZADOLŽEVANJE (50) 161.357
 50  ZADOLŽEVANJE 161.357
  500  Domače zadolževanje 161.357
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (55) 17.300
 55  ODPLAČILA DOLGA 17.300
  550  Odplačila domačega dolga 17.300
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -3.764
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 144.057
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 147.821
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 
PRETEKLEGA LETA (9009)
9009 Splošni sklad za drugo 3.764

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po 
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, od-
hodki in prihodki sestavljeni po ekonomski klasifikaciji javnofi-
nančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, načrt 
razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine Kungota in kadrovski načrt so 
priloga k temu odloku.

III POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3.člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

4.člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča župan.

Sklepe o prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med področji proračunske porabe na predlog župana po-
trjuje občinski svet.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poro-
čati občinskemu svetu in konec leta z zaključnim računom po-
ročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in 
njegovi realizaciji.

5.člen
( največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na pro-
računskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
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V drugem odstavku 13. člena se v sedanji peti alineji številka 
»26« nadomesti s številko »25«.

V drugem odstavku 13. člena se v sedanji enajsti alineji za 
besedo »najugodnejšega« doda beseda »ponudnika«.

4. člen
V prvem odstavku 18. čl. se besedi »prejšnje teze« nadomesti-

ta z besedama »prejšnjega člena«.
V drugem odstavku se beseda »razlastitev« zamenja z 

besedo»razlastitve«.

5. člen
 V drugem odstavku 19. člena se beseda »podlagi« zamenja z 

besedo »predlog«.
V vseh členih Odloka se pri besedni zvezi »policijo« nado-

mesti z besedno zvezo »krajevno pristojno policijo« v ustreznem 
sklonu. 

6. člen
V prvem odstavku 21. člena se beseda »drugih« nadomesti z 

besedo »drugim«.
V drugem odstavku se beseda »predstavitve« nadomesti z be-

sedo »prestavitve«.
V tretjem odstavku se beseda »predstavitev« nadomesti z be-

sedo »prestavitve«.

7. člen
V tretjem odstavku 22. člena se besedna zveza »te točke« na-

domesti z besedno zvezo »tega člena«.

8. člen
V prvem odstavku 23. člena se številka »15« nadomesti s šte-

vilko »60«.

9. člen
V prvem odstavku 24. člena se številka »31« nadomesti s šte-

vilko »30«.
1. odstavek tega člena se črta.
V tretjem odstavku, kateri postane drugi odstavek se številka 

»31« nadomesti s številko »30«.

10. člen
V 25. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se 

glasita:
»(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska jav-

na služba, ki obsega vzdrževalna dela v skladu s predpisi, ki ure-
jajo javne ceste.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo 
koncesije, ali z režijskim obratom po predpisih, ki urejajo gospo-
darske javne službe ali s sklenitvijo pogodbe v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje.«

3. odstavek tega člena se črta. 
V 4. odstavku se beseda »koncesionar« spremeni v »izvajalec 

rednega vzdrževanja«.
Sedanji 4. in 5. odstavek tega člena postaneta 3. in 4. odsta-

vek.

Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kungota, v letu 
2008 ne izdajamo.

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10.člen
(začasno financiranje v letu 2009)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranje.

11.člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Številka: 011-05/2008 Župan občine Kungota
Datum: 21. marec 2008 Igor Stropnik, s. r.
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Na podlagi prvega odstavka 82. Člena Zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS št. 33/06-uradno prečiščeno besedilo ZJC-UPB1) 
in 17. Člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04 in 
18/07) je Občinski svet Občine Kungota na svoji 11. redni seji, 
dne 20. marca 2008 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

1. člen
Ta odlok spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskih cestah, ki 

je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 85, dne 
21. 10. 1999 in Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 88, dne 
09. 11. 2001.

V besedilu Odloka se besedna zveza »občinski inšpektor za 
ceste« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »občinski in-
špektor« v ustreznem sklonu.

2. člen
V tretjem odstavku 8. člena se beseda »kategorizirane« zame-

nja z besedo »nekategorizirane«.
V vseh členih Odloka se beseda »upravljalec« zamenja z be-

sedo »upravljavec« v ustreznem sklonu.

3. člen 
V drugem odstavku 13. člena se doda nova četrta alineja, ki 

se glasi: »naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih 
cest«.
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V drugem odstavku se spremeni 12. točka in se glasi: »posta-
vljati na cesto kakršnekoli predmete (nagrobne plošče in druga 
spominska znamenja, stojala, transparente, plakate in druge obli-
ke obveščanja oziroma oglaševanja, in podobno) ali jih metati na-
njo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti sipek material, 
nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto;«

20. člen
V prvem odstavku 47. člena se beseda »snage« nadomesti z 

besedo »snega«.

21. člen
V prvem odstavku 48. člena se številka »50« nadomesti s šte-

vilko »49«.
Tretji odstavek 48. člena se oštevilči s številko (3).

22. člen
V drugem odstavku 49. člena se številka »49« zamenja s šte-

vilko »48«.

23. člen
V prvem odstavku 50. člena se briše besedna zveza »ali žele-

zniške proge«.
V tretjem odstavku se briše zadnji stavek.
V četrtem odstavku 50. člena se besedna zveza »32. točke« 

nadomesti z besedno zvezo »31. člena«.

24. člen
V prvem odstavku 51. člena se številka »31« nadomesti s šte-

vilko »30«.

25. člen
V prvem odstavku 52. člena se briše prvi stavek.
V tretjem odstavku se briše beseda »začasnih«, za besedo 

»transparentov« pa se doda besedna zveza »za določen čas«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) O soglasjih in 

dovoljenjih iz tega člena, se odloči z odločbo v upravnem po-
stopku.

26. člen
V prvem odstavku 53. člena se številki »39 in 40« nadomesti-

ta s številkama »38 in 39«.

27. člen
V 54. členu se briše besedilo »sklep iz drugega odstavka«, za 

tem brisanim besedilom pa doda besedilo »odločbo iz«.

28. člen
56. člen se črta.

29. člen
V prvem odstavku 57. člena se beseda »pod« nadomesti z be-

sedo »po«.
Črtajo se 2., 4. in 7. odstavek tega člena.
V sedanjem tretjem odstavku, se beseda »člena« nadomesti 

z besedo »točke«, besedna zveza »te točke« pa z besedno zvezo 
»tega člena«.

11. člen
Črta se 28. člen.

12. člen
V tretjem odstavku 30. člena se besedi »te točke« nadomesti 

z besedama »tega člena«.
V četrtem odstavku 30. člena se številka »50« nadomesti s 

številko »49«.

13. člen
V drugem odstavku 32. člena se v drugem stavku beseda 

»predstavitve« zamenja z besedo »prestavitve«, beseda »postavi-
tve« pa z besedo »postavitev«.

V tretjem odstavku se besedna zveza »te točke, če bi vode« 
nadomesti z besedno zvezo »tega člena, če bi vodi«.

14. člen
V prvem odstavku 35. člena se beseda »dimenzije« spremeni 

v besedo »dimenzij« zanjo doda vejica in besedilo »predpisanih 
za posamezne vrste vozil.«

Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi: »(2) Izredni prevoz 
je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom pre-
sega predpisano ali s prometnim znakom omejeno osno obreme-
nitev, predpisano ali s prometnim znakom omejeno skupno maso 
ali za posamezno vrsto vozil predpisano ali s prometnim znakom 
omejeno dimenzijo. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri 
katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom 
dovoljene skupne mase, dimenzij ali osnih obremenitev, vendar 
pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odreje-
na na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

15. člen
V prvem odstavku 36. člena se beseda »dovoljenje« nadome-

sti z besedo »dovoljene«.
V drugem odstavku se besedi »prejšnje točke« nadomestita z 

besedama »prejšnjega člena«.

16. člen
V petem odstavku 38. člena se besedna zveza »te točke« na-

domesti z besedno zvezo »tega člena«.

17. člen
V 1. odstavku 40. člena se številka »39« nadomesti s številko 

»38«, ter številka »40« s številko »39«.

18. člen
V 44. členu se v prvem stavku beseda »vodostaje« nadomesti 

z besedo »vodostaja«.

19. člen
V četrti točki drugega odstavka 45. člena se beseda »snovni-

mi« zamenja z besedo »snovmi«.
V drugem odstavku se spremeni 10. točka in se glasi: »poško-

dovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati pro-
metno signalizacijo;«



STRAN 190 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 6 – 28. 3. 2008

EUR«, v istem odstavku se v oklepaju zapisana številka »24« 
zamenja s številko »23«.

V 2. odstavku istega člena se besedilo »Z denarno kaznijo 
najmanj 60.000 tolarjev« spremeni tako da se glasi: »Z globo 200 
EUR«.

V 3. odstavku pa se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 
60.000 tolarjev« spremeni, tako da se glasi: » Z globo 200 EUR«, 
v istem odstavku se v oklepaju zapisana številka »24« zamenja s 
številko »23«.

34. člen
V prvem odstavku 65. člena se številki »52 in 53« zamenjata 

s številkama »51 in 52«.

35. člen
66. člen tega odloka se spremeni in se glasi:
(1) Če ob uveljavitvi tega odloka obstoječa občinska javna 

cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko 
lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nado-
mestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v 
zakonu.

(2) Dosedanji lastnik nepremičnine, za katero zaradi gradnje 
javne ceste ni bila plačana odškodnina po takrat veljavnih pred-
pisih oziroma za katero se tedanji lastnik pravici do odškodnine 
ni odpovedal, lahko po pravnomočnosti odločbe zahteva plačilo 
odškodnine ali nadomestno nepremičnino.

(3) Določbe 45. člena odloka se uporabljajo ne glede na lastni-
štvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna cesta iz prvega 
odstavka tega člena.

36. člen
Te spremembe se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku 

Štajerske in Koroške regije in začnejo veljati 15. dan po objavi. 

Številka: 007-01/2008 Župan občine Kungota
Datum: 20. marec 2008 Igor Stropnik, s. r.

V sedanjem petem odstavku 57. člena se beseda »členu« na-
domesti z besedo »točki«, besedna zveza »te točke« pa z besedi-
lom »tega člena«.

V sedanjem 6. odstavku se za besedo »koncedentu« doda be-
sedilo »oziroma naročniku«, beseda »koncesijsko« pa se črta.

Ostali odstavki tega člena se ustrezno preštevilčijo.

30. člen
Spremeni se 1. odstavek 58. člena in se glasi: »Z globo 800 

EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik, če:«.

V 4. točki prvega odstavka se beseda »objekti« nadomesti z 
besedo »objektih«.

V 9. točki prvega odstavka se na koncu doda besedilo: »ali 
za transport uporablja občinsko cesto brez plačila odškodnine za 
prekomerno obremenitev.«

V 19. točki prvega odstavka se črta besedilo »postavlja na-
grobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali«, beseda 
»postaviti« se zamenja z besedo »postavi«, v oklepaju zapisana 
številka »53« pa se zamenja s številko »52«.

Doda se nova 20. točka prvega odstavka, ki se glasi: »(20) 
Brez dovoljenja opravlja izredni prevoz ( tretji odstavek 35. čle-
na);«

Doda se nova 21. točka prvega odstavka, ki se glasi: »(21) 
Uporablja občinsko cesto ali del ceste, na kateri se je začasno 
prepovedal ali omejil promet vseh ali posameznih vrst vozil ali 
zmanjšala dovoljena skupna masa, osna obremenitev ali dimen-
zije vozil ( prvi odstavek 30. člena);«

V prvi točki prvega odstavka se v oklepaju zapisana številka 
»32« nadomesti z številko »31«.

in tako se v vseh nadaljnjih točkah 58. člena spremenijo števil-
ke členov, zapisane v oklepajih, in sicer se znižajo za eno številko.

2. odstavek tega člena, se spremeni, tako da se glasi: »Z globo 
200 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka«.

31. člen
Spremeni se 59. člen: Z globo 200 EUR se za prekršek ka-

znuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 
prejšnjega člena.

32. člen
V 1. odstavku 60. člena se besedilo »Z denarno kaznijo naj-

manj 200.000 tolarjev« nadomesti z novim besedilom, ki glasi: 
»Z globo 800 EUR«. 

V prvi točki prvega odstavka 60. člena se v oklepaju zapisana 
številka »26« zamenja s številko »25«.

V drugi točki prvega odstavka tega člena se v oklepaju zapi-
sana beseda »četrti« zamenja z besedo »tretji«, številka »26« pa 
se zamenja s številko »25.«.

2. odstavek istega člena se spremeni, tako da glasi: 
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega od-

stavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ob-
činskih cest«.

33. člen
V 1. odstavku 61. člena se besedilo »Z denarno kaznijo naj-

manj 200.000 tolarjev« spremeni, tako da se glasi: »Z globo 800 
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Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. 
člena Zakona o socialnem varstvu (uradno prečiščeno besedilo – 
ZSV-UPB2 Ur. l. RS, št.: 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.) 
ter 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006, 127/2006 in 8/2007) in 
17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS, štev. 12/04, MUV štev. 
18/2007) je občinski svet Občine Kungota na 11. redni seji dne 20. 
marca 2008 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 

na domu v Občini Kungota

I.
Občinski svet občine Kungota daje soglasje k ceni storitve po-

moči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center 
za socialno delo Pesnica in sicer:
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–  da so registrirani po zakonu o društvih,
–  da imajo sedež na območju občine Kungota,
–  da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
–  da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in 

poslovne obveznosti,
–  da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 

izvajanje dejavnosti,
–  da delujejo najmanj eno leto,
–  da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

5. člen
Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev na obmo-

čju občine Kungota se določi v proračunu občine. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno 
običajen način. Upravičenci lahko pridobijo sredstva samo na 
podlagi kandidature na javnem razpisu.

6. člen
Javni razpis mora vsebovati:

–  predmet javnega razpisa,
–  navedbo naročnika,
–  opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
–  okvirno višino finančnih sredstev,
–  navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
–  pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
–  navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prija-

vi,
–  rok za prijavo,
–  rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa,
–  drugo.

Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo 
pripravi občinska uprava.

7. člen
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s kate-

rim župan imenuje komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani.

8. člen
Prijave, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda komi-

sija. O delu komisije se vodi zapisnik. Prijave, ki niso prispele v 
razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo 
pogoje 4. člena pravilnika.

Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidatu-
ro na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih progra-
mov, v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.

Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi 
vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave. 
Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od pre-
jema poziva.

Občinska uprava izda sklep o dodelitvi finančnih sredstev v 
roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis. V primeru, 
da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se 
šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan 
prerazporedi drugim upravičencem.

- k celotnim mesečnim stroškom storitve, ki znašajo 6.171,69 
EUR,

- k subvenciji iz proračuna občine v višini 50 % celotnih me-
sečnih stroškov storitve, ki znašajo 3.085,85 EUR,

- k ceni storitve (neposredna socialna oskrba) za uporabnika 
znaša 3,02 EUR za efektivno uro. 

II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 01. 04. 2008 dalje. 

Številka: 122-00008/2008 Župan občine Kungota
Datum: 20. marec 2008 Igor Stropnik, s. r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 
št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo UPB2), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 50/2007) in 17. 
člena Statuta Občine Kungota (Ur.l. RS, št 12/04 in 18/07) je Ob-
činski svet Občine Kungota na 11. redni seji, dne 20. marca 2008 
sprejel

P R AV I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma 

v občini Kungota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila, pogoji, kriteriji in po-

stopki za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinan-
ciranje dejavnosti in programov društev na področju turizma na 
območju občine Kungota.

2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo iz proračuna Občine 

Kungota, njihovo višino pa na predlog župana določi občinski 
svet z Odlokom o proračunu za tekoče leto.

3. člen
Društva, ki delujejo na področju pospeševanja razvoja turiz-

ma po tem pravilniku so združenja, ustanovljena po Zakonu o 
društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično de-
javnost in to so:
–  turistična društva,
–  društva za ohranjanje ljudskih običajev,
–  hortikulturna društva,
 (v nadaljevanju besedila: društva).

4. člen
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje:



STRAN 192 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 6 – 28. 3. 2008

b) društvo je organizator in izvajalec 
enodnevne prireditve lokalnega in 
širšega pomena,

c) društvo je organizator prireditve 
lokalnega pomena, 

d) društvo sodeluje pri prireditvi,
e) zbiranje, urejanje, vzdrževanje kulturnih 

in naravnih spomenikov,
f) organiziranje in sodelovanje na čistilnih 

akcijah in projektih v zvezi z urejanjem 
javnih površin,

g) izdajanje promocijskega in 
informativnega materiala za 
predstavitev in promocijo občine in 
občinskih prireditev Kungota (brošure, 
razglednice,zloženke,…),

h) izobraževanje in usposabljanje za 
namene pospeševanja turizma (seminarji, 
delavnice, izobraževanje članov 
društva,…),

i) organizacija in izvedba natečajev 
(najlepše okolje, najboljša gostinska 
ponudba,…),

j) izdelava in urejanje lastne internetne 
strani.

200 / prir.

 100 / prir.
 50 / prir.

 400

150

100

150

 150

 100
3 JUBILEJI, NAGRADE

a) za 10 let (delovanja, obstoja,…),
b) za 20 let (delovanja, obstoja,…),
c) za 30 let in več (delovanja, obstoja,…).

20
40
80

12. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se obračunava 

vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in sku-
pnega števila točk ovrednotenih aktivnosti. Seštevek vseh točk 
daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega 
števila točk vseh društev in razpoložljivih sredstev.

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

13. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje 

programov na področju turizma spremlja občinska uprava in 
Nadzorni odbor.

Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem 
pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.

Upravičenci programov morajo najkasneje do 31. marca teko-
čega leta podati Občini Kungota letno poročilo o izvedbi pogod-
benih določil v preteklem letu.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravičenci 
podati realizacijo proračunskih sredstev vedno, kadar to zahteva 
župan.

14. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sred-

stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo 
od dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
- da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporablje-

na,

9. člen
Z društvi sklene Občina Kungota pogodbo o sofinanciranju, 

ki jo podpiše župan Občine Kungota in vsebuje:
–  naziv in naslov društva,
–  navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
–  višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
–  način nadzora,
–  določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe 

sredstev,
–  druga določila pomembna za izvedbo sofinanciranja progra-

ma aktivnosti.

III. VSEBINSKA DOLOČILA

10. člen
Predmet sofinanciranja dejavnosti društev na območju občine 

Kungota so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
-  organiziranje prireditev: takšne vrste prireditev, ki ima lokalni 

in širši pomen za občino Kungota in jo obišče najmanj 500 
obiskovalcev,

- izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pome-
na: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah 
in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,

-  spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktiv-
nostih pospeševanja turizma,

-  akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, 
urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad 
(običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne 
akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in 
dopolnilnih dejavnosti ipd.

-  organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pome-
na,

-  aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic 
za otroke in mladino,

-  izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti 
društev: seminarji, predavanja, delavnice ipd.,

-  oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja, 
izdelava internetne strani,

-  redno delovanje ter jubileji in nagrade. 

IV. MERILA IN KRITERIJI

11. člen
Merila za sofinanciranje dejavnosti društev

Zap. 
št. Program Število 

točk
1 REDNO DELOVANJE:

a) poročila društva v preteklem letu,
b) program društva za tekoče leto,
c) število članov:
 - do 20 članov,
 - do 50 članov,
 - nad 50 članov,
d)  delovanje turističnega podmladka 

100
100

10
30

100
30

2 PRIREDITVE IN PROJEKTI
a) društvo je organizator in izvajalec 

večdnevne prireditve lokalnega in 
širšega pomena, 400 / prir.
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- P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju kulture in umetnosti

- R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R 91.011 Dejavnost knjižnic
- R 93.110 Obratovanje športnih objektov
- R 93.2 Druge dejavnosti za prosti čas

 

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 00702-2/2008-2 Župan občine Muta
Datum: 18. marec 2008 Boris Kralj, s. r.

- da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične po-
datke,

- zaradi drugih nepravilnosti pri uporabi sredstev.

VI. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati 

turistično dejavnost v skladu s tem pravilnikom. 

16. člen
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 322-04 / 2008 Župan občine Kungota
Datum: 20. marec 2008 Igor Stropnik, s. r.
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Na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. 
l. RS, št. 69/2007 in 17/2008) in 15. člena statuta Občine Muta 
(MUV, št. 29/2007 – UPB1) je občinski svet Občine Muta na svo-
ji 13. redni seji dne 18. marca 2008 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda OŠ Muta (MUV, št. 22/1996, 3/1997, 13/1998, 30/1999, 
17/2005, 31/2007 in 4/2008) se spremeni 11. člen, tako da se gla-
si:

»11. člen«
Dejavnost zavoda obsega:

- G 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in 

tržnic
- H 49.39 Drug kopenski potniški promet
- I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- J 58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepre-

mičnin
- P 85.100 Predšolska vzgoja
- P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
- P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje
- P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 

področju športa in rekreacije
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Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/2006 – UPB) 
in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/2007 – UPB1) je 
občinski svet Občine Muta na svoji 13. redni seji dne 18. marca 
2008 sprejel

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 

v občini Muta za programsko obdobje 2007–2013

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v občini Muta za programsko obdobje 
2007-2013 (MUV, št. 26/2007, v nadaljevanju: pravilnik) se spre-
meni tretji odstavek 7. člena tako, da se glasi:

»7. člen«
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi raz-

pisna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan s 
sklepom.

2. člen
Prvi odstavek 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se gla-

si:

»9. člen«
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku od-

loča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se 
izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni ukrep.

3. člen
Prvi odstavek 23. člena pravilnika se spremeni tako, da se 

glasi:
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IX.  Neto zadolževanje (VII - VIII) -290
X.  Zmanjšanje /povečanje sredstev na računih 

(III.+ VI.+ IX.) -825.640

3. člen
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2007 (skupaj s prora-

čunsko rezervo in vezavo finančnih depozitov pri poslovnih ban-
kah) znaša 1,889.178,44 EUR in se sestoji iz:
• znesek 1,879.011,65 EUR - sredstva Občine Rače–Fram 
• znesek 4.986,78 EUR – sredstva Krajevne skupnosti Rače 
• znesek 5.180,01 EUR - sredstva Krajevne skupnosti Fram

Finančna sredstva se prenesejo na ustrezne transakcijske pod-
račune in se uporabijo za namene predvidene s proračunom Obči-
ne Rače–Fram in finančnima načrtoma KS za leto 2008.

4. člen
Stanje sredstev sklada proračunske rezerve Občine Rače–

Fram, na dan 31.12.2007, znaša 85.121,81 EUR in se prenese 
med sredstva rezerv proračuna 2008 za isti namen, torej za odpra-
vo posledic naravnih nesreč v naslednjem letu.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem ura-

dnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 034/14-2008  Župan občine Rače–Fram
Datum: 19. marec 2008 Branko Ledinek, s. r.

»23. člen«
(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 00703-5/2007-2 Župan občine Muta
Datum: 18. marec 2008 Boris Kralj, s. r.
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Na osnovi določb 98. Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, 
štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
127/06-ZJZP IN 14/07-ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo) 
in 16.člena Statuta Občine Rače–Fram (MUV 12/07) je Občinski 
svet Občine Rače–Fram na svoji 14. redni seji, dne 18. marca 
2008 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rače–Fram za leto 2007

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rače–Fram za 

leto 2007.

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 

in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Rače–Fram 
(vključno s KS Rače in KS Fram) za leto 2007 je bila realizirana 
v naslednjih zneskih: 

v EUR
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 5,798.393
II. Skupaj odhodki 6,623.743
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.) -825.350
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev /
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev /
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba 

kapitalskih deležev /
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna /
VIII. Odplačilo dolga 290
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Na podlagi 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 84/07) in 16. Člena Statuta občine 
Rače–Fram (MUV, št. 12/07) je občinski svet občine Rače–Fram 
na 14. redni seji dne, 18. marca 2008 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine Rače–Fram za leto 2008

1. člen 
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o letnem 

načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Rače–
Fram za leto 2008 (MUV št. 36/07), v nadaljevanju letni načrt.

2. člen 
1) Letni načrt iz prejšnjega člena se načrtuje v orientacijski vre-

dnosti 19.000 EUR.
2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepre-

mičnine v posamični orientacijski vrednosti: 
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Na podlagi tretjega odstavka 118. člena Statuta Občine Rače–
Fram ( MUV, št. 12/2007) je Občinski svet Občine Rače–Fram na 
svoji 14. redni seji, dne 18. marca 2008, sprejel

S K L E P
o preklicu Sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo 

kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače–Fram 
(čistopis)

1. člen
S tem sklepom Občinski svet Občine Rače–Fram prekliče 

Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja na območju občine Rače–Fram, številka 062-02/4-03-
35, z dne 25.03.2003, objavljen v Medobčinskem uradnem ve-
stniku, št. 16/2003, dne 24.07.2003.

2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/14-152/2008  Župan občine Rače–Fram
Datum: 20. marec 2008 Branko Ledinek, s. r.

3) 

Zap.
št. Vrsta nepremičnine Velikost 

v m2

Orientacijska 
vrednost v 

EUR
1. STAVBNO ZEMLJIŠČE PARC. 

ŠT . 2654/1, 2654/2 K.O. 
RAČE, V UPORABI

945 19.000 € 

SKUPAJ 19.000 €

3. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem 

vestniku.

Številka: 034/14-150/2008  Župan občine Rače–Fram
Datum: 18. marec 2008 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 8. člena Zakona o poimenovanju in evidentiranju 
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86), 15. člena 
Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju na-
selij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, Uradni list RS, št. 
58/92 –odločba US) in 16. člena Statuta občine Rače–Fram (MUV 
št. 12/07) je Občinski svet občine Rače–Fram na svoji 14. redni seji 
dne, 18. marca 2008 sprejel

O D L O K
o imenovanju Sadjarske ulice v naselju Rače

1. člen
Na območju občine Rače–Fram se v naselju Rače novo nastala 

ulica imenuje Sadjarska ulica. Ulica poteka od Mariborske ceste po 
novem stanovanjskem naselju in se nato zaključi ob postajališču na 
Mariborski cesti.

2. člen
Območna geodetska uprava – Izpostava Maribor izvede na 

podlagi odloka vse spremembe in jih vnese v register uradno po-
imenovanih ulic ter novo določene hišne številke v evidenco hi-
šnih številk, ki jih v skladu z 12. Členom Zakona o poimenovanju 
in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 
in 42/86) vodi v registru območij teritorialnih enot za območje 
Občine Rače–Fram.

3.člen 
Stroški za table z imenom ulice bremenijo proračun Občine 

Rače–Fram.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 034/14-155/2008  Župan občine Rače–Fram
Datum: 18. marec 2008 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi tretjega odstavka 118. člena Statuta Občine Rače–
Fram ( MUV, št. 12/2007) je Občinski svet Občine Rače–Fram na 
svoji 14. redni seji, dne 18. marca 2008, sprejel

S K L E P
o preklicu Sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo 
vodovodnega omrežja na območju občine Rače–Fram 

(čistopis)

1. člen
S tem sklepom Občinski svet Občine Rače–Fram preklicuje 

Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrež-
ja na območju Občine Rače–Fram, številka 062-02/7-2003-60, z 
dne 08.07.2003, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, 
št. 16/2003, dne 24.07.2003.

2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/14-151/2008  Župan občine Rače–Fram
Datum: 20. marec 2008 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 16. in 24. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV 
12/07), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 110/06), uradno prečiščeno besedilo, ter v skladu s 100. b čle-
nom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 
100/05) je občinski svet občine Rače–Fram na svoji 9. redni seji 
dne 2. oktobra 2007 sprejel naslednje 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil 

za opravljanje funkcije funkcionarjev, sejnin članov 
delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine 

Rače–Fram ter o povračilih stroškov

1.člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik 

o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje 
funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega 
sveta in drugih organov občine Rače- Fram ter o povračilih stro-
škov, objavljen v MUV št. 7/07 in popravek 18/07.

2.člen
Doda se nov 13.a člen, ki glasi: 

- 6. Določanje višine nagrad oziroma sejnin za predsednika in 
člane krajevnih skupnosti:

1.) Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti imajo pravico do 
enkratne letne nagrade v višini največ:

- predsednik v višini 50% 
- člani 35%.

3.člen
Ta spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Medob-

činskem uradnem vestniku , pričnejo pa veljati naslednji dan po 
objavi.

Številka: 034-9/105/2007  Župan občine Rače–Fram
Datum: 10. oktober 2007 Branko Ledinek, s. r.

1. člen 
S tem sklepom se določa plačilo in podrobnejši izračun soraz-

mernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemlji-
šča, s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja (v 
nadaljnjem besedilu: komunalni prispevek), na območju Občine 
Rače–Fram.

2. člen 
Komunalni prispevek je dolžan plačati vsak investitor, ki na-

merava na območju urejanja stavbnih zemljišč: 
•  graditi nov objekt,
•  prizidati ali nadzidati obstoječi objekt in je za to potrebno 

gradbeno dovoljenje, 
•  graditi nadomestni objekt, če za obstoječi objekt še ni plačal 

komunalnega prispevka, 
•  graditi nadomestni objekt, če se s tem objektom poveča upo-

rabna površina, in sicer samo za razliko površin med starim in 
novim objektom, 

•  spremeniti namembnost objekta in je za to potrebno gradbeno 
dovoljenje.

3. člen 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne komunal-

ne infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj ter gradnjo 
objektov, katerih investitor je Občina Rače–Fram. 

Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh stroškov 
priprave in opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastruktu-
ro, upoštevaje uporabno površino objekta, mogoče priključke na 
javno infrastrukturo, ter njene zmogljivosti. 

4. člen 
Investitor plača komunalni prispevek, ki se ugotovi z investi-

cijskim programom urejanja stavbnih zemljišč za določeno ob-
močje, povprečnih stroškov priprave zemljišča ter komunalnega 
urejanja, za komunalne objekte, ki so bili zgrajeni iz sredstev sa-
moprispevka, drugih prostovoljnih prispevkov krajanov ali pa so 
bili na podlagi pogodb sofinancirani iz strani občine. 

5. člen 
Komunalno opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za 

katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastruk-
turo: 
•  javno vodovodno omrežje, 
•  javno kanalizacijsko omrežje, 
•  javno elektroenergetsko omrežje, 
•  javno cesto 
ter zagotovljena souporaba naslednje javne infrastrukture: 
•  javna razsvetljava.

6. člen
Če s prostorskimi akti ali s programi opremljanja stavbnih ze-

mljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno tisto 
stavbno zemljišče, za katerega so v oddaljenosti do 100 m od 
roba gradbene parcele zagotovljeni priključki na javno vodovo-
dno in kanalizacijsko omrežje oz. je javna razsvetljava in javna 
cesta oddaljena do 100 m od roba parcelne meje.
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Na podlagi 66. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, 
št. 110/02, 126/07), 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(33/07), 16. člena Statuta občine Rače–Fram (MUV, št. 12/07) je 
Občinski svet občine Rače–Fram na svoji 14. redni seji, dne, 18. 
marca 2008 sprejel 

S K L E P
o plačilu komunalnega prispevka - sorazmernega dela 

stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na 
območju Občine Rače–Fram 

(neuradno prečiščeno besedilo)
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7. člen
Na osnovi ugotovljenih povprečnih stroškov komunalnega 

urejanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste komunalnih 
objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven obmo-
čja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Rače–
Fram za leto 2008 določijo naslednje izhodiščne cene za izračun 
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s 
posameznimi vrstami komunalnih objektov in naprav, in sicer:

a) objekti in naprave individualne komunalne rabe
Priprava zemljišča:

- neto uporabna površina objekta Površina (m²) x 10 EUR
- površina parcele Površina (m²) x 1 EUR
 vodovod 1022 EUR
 kanalizacija 1200 EUR

b) stopnja komunalne opremljenosti za objekte kolektivne 
komunalne rabe
Cesta - asfalt 1200 EUR
Cesta – asfalt s pločniki 2100 EUR
makadamska cesta 600 EUR
Meteorna kanalizacija 500 EUR
Javna razsvetljava 400 EUR

Za večstanovanjske objekte se znesek komunalnega opremlja-
nja za kanalizacijo in vodovod pomnoži s številom stanovanjskih 
enot.

8. člen
Za poslovne objekte ter za vodovodne priključke z večjo pre-

točno zmogljivostjo se vrednost komunalnega opremljanja za vo-
dovodno omrežje obračuna po naslednji tabeli: 

Zap. 
št.

Priključek 
v colah

Presek 
cevi 

v cm2

Razmerje 
presekov

Vrednost prispevka 
v EUR-ih 

1. 3/4 4,14 1,00 1022
2. 1 4,91 1,55 1584
3. 5/4 8,04 2,56 2666
4. 6/4 12,56 4,00 4088
5. 2 19,63 6,27 6407
6. 2,5 38,47 12,25 12519
7. 3 50,24 16,00 16352
8. 4 78,50 25,00 25550

9. člen
Komunalni prispevek se obračuna skladno z naslednjimi kri-

teriji in merili: 
korekcijski faktor glede na namembnost objektov: 

•  počitniške hišice:  1,2
•  poslovni objekti (trgovine, gostinski objekti, 
 storitvene dejavnosti, …):  1,2
•  stanovanjski objekti:  1,0
•  proizvodni objekti (industrija in proizvodna obrt):  1,0
•  zaprti športni objekti:  0,6
•  parkirišča in garaže:  0,5

•  kmetijski gospodarski objekti 
 (hlevi, hladilnice in drugo):  0,3
•  odprti športni objekti in pomožni kmetijski objekti 
 (lope, silosi in drugo):  0,2

10. člen 
S plačilom celotnega komunalnega prispevka si investitor pri-

dobi pravico priključitve objekta na javno vodovodno in kanali-
zacijsko omrežje.

Stroški priključitve od že zgrajenega komunalnega voda do 
objekta investitorja, bremenijo investitorja.

11. člen 
Od komunalnega prispevka se odštevajo vsa prejšnja namen-

ska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in na-
prav na območju Občine Rače–Fram na podlagi samoprispevka 
(40 % komunalnega prispevka - brez revalorizacije) ali drugih 
soprispevkov, in sicer po valorizirani vrednosti glede na pretek 
koledarskega leta. 

Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila samoprispevka za ob-
dobje najmanj 5 let, na območju Občine Rače–Fram s pisnim po-
trdilom delodajalca ali pristojnega delavca krajevne skupnosti.

Investitor ostale soprispevke dokazuje na podlagi sklenjenih 
pogodb o sofinanciranju ali potrdil o plačilu (položnice, potrjeni 
seznami, ...).

Znižanje komunalnega prispevka se investitorju upošteva 
samo enkrat za isto parcelo. 

12. člen
Sredstva zbrana po tem sklepu občina namenja vlaganje v iz-

boljšanje komunalne infrastrukture po letnem programu, za ob-
močje celotne občine. 

13. člen
Komunalni prispevek po določbah tega sklepa odmeri investi-

torju na njegovo zahtevo ali na zahtevo občine občinski urad.
Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati gradbe-

nega dovoljenja. 

14. člen
S sprejemom tega sklepa o plačilu komunalnega prispevka-

sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega 
zemljišča na območju občine Rače–Fram, prenehata veljati Sklep 
o plačilu komunalnega prispevka-sorazmernega dela stroškov za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju obči-
ne Rače–Fram (MUV, št. 6/04) in Sklep o spremembi Sklepa o 
plačilu komunalnega prispevka-sorazmernega dela stroškov za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine 
Rače–Fram, (MUV, št. 30/07). 

15. člen
Ta sklep začne veljati prvi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 034/14-153/2008 Župan občine Rače–Fram
Datum: 25. marec 2008 Branko Ledinek, s. r.
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1. člen
Predlaga se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah za leto 2007.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za 

leto 2007 izkazuje:
konto / naziv v € 
A  BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 1.784.485,76
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.403.433,87
 70 DAVČNI PRIHODKI 1.260.236,30
  700 Davki na dohodek in dobiček 1.163.229,00
  703 Davki na premoženje 48.117,88
  704 Domači davki na blago in storitve 48.889,42
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 143.197,57
  710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 5.808,01
  711 Takse in pristojbine 645,88
  712 Denarne kazni 2.281,40
  413 Prihodki od prodaje blaga in 

storitev 30.046,01
  414 Drugi nedavčni prihodki 104.416,27
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
 73 PREJETE DONACIJE 0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 381.051,89
  740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 381.051,89
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.576.362,41
 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409) 427.557,36
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 54.474,65
  401 Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost 3.388,57
  402 Izdatki za blago in storitve 363.495,24
  409 Sredstva, izločena v rezerve 6.198,90
 41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 391.153,22
  410 Subvencije 3.464,81
  411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 203.351,90
  412 Transferi neprofit. organizacijam 

in ustanovam 31.655,16
  413 Drugi tekoči domači transferi 152.681,35
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 731.420,74
  420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 731.420,74
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 26.231,09
  431 Investicijski transferi pravnim in 

fizičnim osebam 5.063,09
  432 Investicijski transferi 

proračunskim uporabnikom 21.168,00
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Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 
(Uradni list RS, štev. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1 in 33/07- 
ZPNačrt), 7. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju, (MUV, št. 
35/07) in 70. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica 
na Pohorju (MUV, štev. 2/08) je Občinski svet Občine Ribnica na 
Pohorju na 14. redni seji, dne, 17. marca 2008, sprejel

O B V E Z N O  R A Z L A G O
12. in 40. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za naselje Ribnica na Pohorju v zvezi z izgradnjo kleti

1. člen
Sprejme se obvezna razlaga 12. in 40. člena Odloka o prostor-

skih ureditvenih pogojih za naselje Ribnica na Pohorju (MUV, št. 
27/2003) v delih, ki se nanašata na maksimalno višino objektov.

2. člen
12. in 40. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

naselje Ribnica na Pohorju se razlagata tako, da je v odloku opre-
deljena višina objektov z določenimi dopustnimi etažami nad 
nivojem terena. Gradnja kleti je dovoljena skladno z Zakonom 
o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. list RS, št. 110/02 in 126/07), 
ki določa, da je klet del stavbe, katere prostori se nahajajo od 
pritličja navzdol.

3. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditve-

nih pogojih za naselje Ribnica na Pohorju (MUV, št. 27/2003).

4. člen
Obvezna razlaga se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 

in prične veljati naslednji dan po objavi.

 Županja 
Številka: 350-1/2002-2-01 Občine Ribnica na Pohorju
Datum: 17. marec 2008 Marija Sgerm, univ. dipl. ekon., s. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. gori-
cah (MUV št.1/2007) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur.l.RS št 94/2007-UPB 2), ter 98. člena Zakona o javnih finan-
cah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-
ZJU, 14/2007 - ZSPDPO) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah na svoji 11. redni seji, dne 19. marca 2008 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah za leto 2007
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S K L E P
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na 

območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah

I.
Občinska uprava občine Sv. Jurij v Slov. goricah nadaljuje 

postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
fizičnim in pravnim osebam na podlagi Sporazuma o ureditvi pre-
moženjskih razmerij med občinami Lenart, Sv. Jurij v Slov. go-
ricah in Sv. Trojica v Slov. goricah (MUV, 18/2007), kot pravna 
naslednica Krajevne skupnosti Jurovski Dol.

II.
Potrdi se seznam končnih upravičencev, kot ga je v skladu z 

Odlokom o načinu sestave seznama upravičencev za vračila in 
načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za 
vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na 
območju občine Lenart (Ur.l. RS, št. 91/2002, 45/2004), določila 
in javno objavila za to imenovana posebna komisija. 

Seznam se lahko dopolni z vlagatelji, ki najkasneje do 25. 
12. 2008 prijavijo pri zavezancu, ker zaradi objektivnih razlogov 
niso mogli pravočasno vložiti zahtevka za vračilo vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrežje in posledično niso na seznamu 
končnih upravičencev za vračilo, na območju občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah.

III.
Osnova za vračilo vlaganj je Poravnava o vračilu vlaganja v 

javno telekomunikacijsko omrežje štev.: NT.Lj-A02-1067/2007-7 
in 

a)  Primer povprečnega izračuna za vlagatelja, ki je osnovno 
pogodbo poravnal v enkratnem znesku:
- Pogodba, sklenjena s 

Krajevno skupnostjo 
Jurovski Dol, iz 
katere je razvidno, da 
je upravičenec vložil 
do 1.08.1987: 

1.000.000,00 DIN ali 
2.514,00 DEM 

1.283,00 €

- Aneks št. 2 do 
22.04.1989: 

1.200.000,00 DIN ali 
228,68 DEM 

116,00 €

- 20 ur dela v vrednosti 3,0 €/h = 60,00 €
- Dva kostanjeva 

drogova – ocenjena 
vrednost za enega 

25 € 50,00 €

SKUPAJ 1.509,00 €

b) Primer povprečnega izračuna za vlagatelja, ki je osnovno 
pogodbo poravnal v obrokih:
- Plačilo skupaj do 

01.08.1987: 
1.000.000,00 DIN ali 
1.957,00 DEM 

998,00 €

- Aneks št. 1 do 
01.09.1988: 

700.000,00 DIN ali 
270,72 DEM 

221,00 €

- Aneks št. 2 do 
22.04.1989: 

1.200.000,00 DIN ali 
228,68 DEM 

116,00 €

- 20 ur dela v 
vrednosti 

3 €/h = 60,00 € 

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I-II) 208.123,35

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V) 0

VII SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ), 
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER 
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I+IV)-(II+V) 208.123,35

C  RAČUN FINANCIRANJA
VIII ZADOLŽEVANJE (500) 0
 50 Domače zadolževanje 0
IX ODPLAČILO DOLGA (550) 0
 55 Odplačilo dolga 0
X NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) 0
XI POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III+VI+X)=(I+IV+VIII)-(II+V+IX) 208.123,35

Stanje sredstev na računih 31.12.2007 215.338,90

3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2007 v višini 

215.338,90 € se vključijo v proračun Občine Sv. Jurij v Slov. go-
ricah za leto 2008.

4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega 

računa proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja, so sestavni del tega odloka.

5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 410-19/2008  Župan
Datum: 19. marec 2008 Peter Škrlec, s. r.
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Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
94/07-UPB2) in 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 1/07 in 33/07) je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, na svoji 11. redni seji, dne 19. marca 2008 sprejel
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- Dva kostanjeva 
drogova – ocenjena 
vrednost za enega 

25 € 50,00 €

SKUPAJ 1.445,00 €

Od skupne vrednosti se odšteje povprečna vrednost priključ-
nine in prispevka SIS-u na podlagi 5. člena ZVVJTO (Ur. l. RS, 
št.54/2007 – UPB4). 

Občinski svet določa, da se ne glede na način odplačeva-
nja, vsem končnim upravičencem izplača enak znesek v višini 
1.045,00 €. 

IV.
Občina in končni upravičenec skleneta glede vračila vlaganj 

v javno telekomunikacijsko omrežje poravnavo, ki je izvršilni 

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.medobcinski.si.

naslov za sodno izvršbo v breme občine Sv. Jurij v Slov. gori-
cah.

V.
Sorazmerni del plačil, ki pripadajo lokalni skupnosti, mora lo-

kalna skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo 
na območju občine.

VI.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

 Župan 
Številka: 492-1/2007 občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 19. marec 2008 Peter Škrlec, s. r.


