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Št.

97 / 10. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-00001/2018-20
Moravske Toplice, dne 1. julija 2020
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

1790.

Sklep o določitvi višine grobnine

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
27. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 57/18, 31/20) ter 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. seji
dne 30. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o določitvi višine zakupnine za žarno nišo
1. člen
Ta sklep določa višino enkratne zakupnine žarne niše v
žarnem zidu na pokopališčih na območju Občine Moravske
Toplice.
2. člen
Enkratna zakupnina žarne niše v žarnem zidu znaša:
– na pokopališču v Martjancih in Moravskih Toplicah
600,00 EUR brez DDV,
– na pokopališču v Filovcih 300,00 EUR brez DDV.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-00018/2020-7
Moravske Toplice, dne 1. julija 2020
Župan
Občine Moravske Toplice:
Alojz Glavač

SKLEP
o določitvi višine grobnine
1. člen
Ta sklep določa višino grobnine na pokopališčih na območju Občine Moravske Toplice, ki so v upravljanju JKP Čista
narava d.o.o.
2. člen
Višina grobnine znaša:
Zvrsti grobov

Cena v EUR/leto
z DDV

1. enojni grob

21,33

2. dvojni grob

28,80

3. povečan grobni prostor

36,26

4. grobnica

39,46

5. žarni grob

16,00

6. otroški grob

16,00

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati trenutno
veljavni cenik grobnin.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2020.
Št. 354-00013/2020-6
Moravske Toplice, dne 1. julija 2020
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

1791.

Sklep o določitvi višine zakupnine za žarno
nišo

Na podlagi devetega odstavka 27. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 57/18, 31/20) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 11. seji dne 30. 6. 2020 sprejel

MURSKA SOBOTA
1792.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za podenoto
urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 (v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za podenoto
urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za podenoto urejanja prostora
SO 54/1 (vodarna), katerega je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.
II.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2 (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti
mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od ponedeljka 20. julija 2020 do
četrtka 20. avgusta 2020. Ogled razgrnjenega dopolnjenega
osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne
Mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 29. julija 2020
ob 16.00 uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen
osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska Sobota:
www.murska-sobota.si.

Uradni list Republike Slovenije
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku
prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje
vključno do četrtka 20. avgusta 2020. Pripombe in pobude
se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v
prostorih Mestne občine Murska Sobota oziroma podajo pisno
na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje
in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina
bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno
objavila.
IV.
Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča
do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu s
56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če
posameznik s tem soglaša.
IV.
Javna obravnava se bo izvedla ob upoštevanju varnostnih
ukrepov – COVID-19. Upoštevati je potrebno razdaljo med
udeleženci najmanj 1,5-2 m in poskrbeti za razkuževanje rok.

Št.

97 / 10. 7. 2020 /

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

PREBOLD
1793.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Prebold

Na podlagi 970. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13) in Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na
področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in Statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 15. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Prebold
1. člen
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju
kulture na območju Občine Prebold.
2. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, katere služijo kulturni dejavnosti.
3. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju
Občine Prebold, se s tem sklepom določijo:
– Knjižnica Prebold, na naslovu Na bazen 1, 3312 Prebold, ki stoji na zemljišču s parc. št. 572/111, katastrska občina
1005 Prebold;
– Kulturni dom Šešče, na naslovu Šešče 51, 3312 Prebold, ki stoji na zemljišču parc. št. 1284/2, k.o. 1004 Gornja vas;
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– Družbeni center Marof na naslovu Dolenja vas
49, ki stoji na zemljišču parc. št. 637/5, 637/4, 637/9,
144/2, k.o. 1005 Prebold in na naslovu Dolenja vas 53,
3312 Prebold, ki stoji na zemljišču parc. št. *42/2, 145/1,
k.o. 1005 Prebold,
– Dom godbenikov Prebold, na naslovu Tovarniška
cesta 1, 3312 Prebold, ki stoji na zemljišču parc. št. 577/39,
katastrska občina 1005 Prebold.
4. člen
Nepremičnine iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007/0005/2020
Prebold, dne 22. junija 2020
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.
Št. 3505-0003/2019-27(740)
Murska Sobota, dne 7. julija 2020

Stran

PUCONCI
1794.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci
št. 1-2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine
Puconci na 14. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Puconci
št. 1-2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2020 se
spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

Rebalans
1/2020
8.224.614
6.357.259
5.295.102
4.674.410

703 Davki na premoženje

425.380

704 Domači davki na blago in storitve

195.312

