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12. člen
V prvem stavku prvega odstavka 35. člena se črtata besedi »štiri ure« in zamenjata z besedilom »pet ur.«
13. člen
V 47. členu se na koncu stavka črta pika in doda besedilo:
»ali z glasovalno napravo«.
14. člen
V četrtem odstavku 51. člena se v prvem stavku za besedo »izrednih« doda besedilo »oziroma dopisnih«.
V prvem stavku šestega odstavka tega člena se črta besedilo »ter sredstvom javnega obveščanja.« in doda besedilo
»in se objavi na spletnih straneh mestne občine«. Na koncu
drugega stavka šestega odstavka tega člena se doda besedilo
»in se ne objavlja«.
15. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni in glasi:
»Potek seje mestnega sveta se snema, posnetek seje
se hrani v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in
dokumentarno gradivo.«
16. člen
V tretjem odstavku 53. člena se beseda »dokumentacijsko« zamenja z besedo »dokumentarno«.
17. člen
Besedilo zadnjega odstavka 55. člena se spremeni in
glasi: »Pri sestavi komisije se upošteva proporcionalna zastopanost političnih strank in list v mestnem svetu.«
18. člen
V drugem odstavku 69. člena se beseda »tri« zamenja
s »pet«.
19. člen
V prvem odstavku 76. člena se beseda »sedem« zamenja
z »deset«.
20. člen
Črta se prvi odstavek 78. člena.
21. člen
Na koncu drugega odstavka 82. člena se doda naslednje besedilo: »Župan lahko predloži mestnemu svetu
skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko
leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar
samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil mestni
svet izvoljen.«
V tem členu se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
»Na predlog proračuna občine v drugi obravnavi lahko člani mestnega sveta vložijo amandma. Vsak predlagatelj
amandmaja mora pri vložitvi amandmaja upoštevati pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki, ter v obrazložitvi navesti iz katere postavke proračuna se zagotovijo
sredstva.«
22. člen
Drugi odstavek 88. člena se spremeni in glasi:
»Uradno prečiščeno besedilo, ki ga pripravi predlagatelj,
potrdi mestni svet brez razprave. Uradno prečiščeno besedilo
odloka ali drugega splošnega pravnega akta se objavi v Uradnem listu RS in v elektronski obliki na spletnih straneh mestne
občine.«
23. člen
V drugem odstavku 92. člena se črta beseda »dokumentacijsko« in zamenja z besedo »dokumentarno«.

Uradni list Republike Slovenije
24. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen
določbe 17. člena, ki se uporablja od volitev v mestni svet v
letu 2010.
Št. 007-0009/2009
Murska Sobota, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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Obvezna razlaga 6. in 7. člena Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska
Sobota

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07) ter na podlagi 87. člena
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 21. seji dne 23. aprila 2009 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
6. in 7. člena Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za severno obrtno industrijsko cono
mesta Murska Sobota
1.
Druga in peta alineja 6. člena ter druga alineja 7. člena
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04,
50/07 – popravek), se razlagajo in razumejo tako:
– »Parcelacije znotraj posameznih karejev se lahko izvedejo za konkretne potrebe posameznih investitorjev. Velikosti
in oblike parcel niso fiksno predpisane. Linije parcelnih mej
morajo biti pravokotne na osi obodnih dovoznih cest.«
– »Gradbene linije objektov v posameznih karejih so na
strani glavnih prometnic fiksne. Upoštevajo se zarisane gradbene
linije v grafičnem delu zazidalnega načrta v zakoličbeni situaciji –
karta št. 5. Gradbene linije, medsebojni odmiki in tlorisni gabariti
objektov v notranjosti posameznih karejev so fleksibilni.«
– »Minimalni odmiki od meja v notranjosti karejev niso
fiksno določeni. Odmiki od parcelnih meja v notranjosti kareja so fleksibilni vendar določeni z upoštevanjem tehničnih
predpisov in v soglasju lastnikov sosednjih parcel v notranjosti
posameznega kareja.«
2.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0005/2009-2(182)
Murska Sobota, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2008

Na podlagi 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02

