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Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto
2012 (ZDIU12)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dodatnih interventnih
ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)
Razglašam Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto
2012 (ZDIU12), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. decembra 2011.
Št. 003-02-10/2011-2
Ljubljana, dne 31. decembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
o dodatnih interventnih ukrepih
za leto 2012 (ZDIU12)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(omejevanje rasti izdatkov)
(1) S tem zakonom se z namenom stabilizacije javnih
financ začasno omejuje rast določenih izdatkov proračuna
države, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, na način, da se do 30. junija 2012 ne opravijo uskladitve, določene v zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev
posameznikom in gospodinjstvom, in v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) S tem zakonom se začasno omejujejo tudi prejemki
in plače javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma
funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
(3) Ta zakon določa tudi višino minimalnega dohodka.
2. TRANSFERJI IZ PRORAČUNA
2. člen
(usklajevanje transferjev)
Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posame-

znikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09
– ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS in 85/10) se do 30. junija 2012 ne
usklajujejo.
3. člen
(usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil
ter prejemkov)
(1) Ne glede na 150.a in 150.b člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 –
ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN in 61/10 – ZSVarPre;
v nadaljnjem besedilu: ZPIZ‑1), se do 30. junija 2012, pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz 4. in
431. člena ZPIZ‑1, ter osnove, ki se usklajujejo na podlagi
ZPIZ‑1, ne uskladijo.
(2) Pokojnine in drugi prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so urejeni s posebnimi predpisi, usklajujejo pa se v višini in v rokih iz 150.a in 150.b člena ZPIZ‑1, se
do 30. junija 2012 ne uskladijo.
(3) Višji znesek letnega dodatka iz 136.b člena ZPIZ‑1
za leto 2012 se izplača v višini 367,95 eurov, nižji pa v višini
223,55 eurov.
4. člen
(minimalni dohodek in denarna nadomestila)
(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11; v
nadaljnjem besedilu: ZSVarPre), osnovni znesek minimalnega
dohodka od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 znaša
260,00 eurov.
(2) Ne glede na drugi odstavek 23. člena ZSVarPre se
v letu 2012 občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred obdobjem iz prvega odstavka 20. člena
ZSVarPre, vendar v obdobju dvanajstih mesecev pred mesecem vložitve vloge, upoštevajo, če dosegajo ali presegajo višino
13.780,00 eurov.
(3) Ne glede na 5. točko prvega odstavka 24. člena
ZSVarPre se v letu 2012 kot premoženje po ZSVarPre ne upoštevajo osebni avtomobili ali enosledna vozila v vrednosti do
višine 8.060,00 eurov.
(4) Ne glede na 5., 10., 11., 12. in 13. točko prvega
odstavka 26. člena ZSVarPre se v letu 2012 višine minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, v razmerju
do osnovnega zneska minimalnega dohodka, povečajo za
0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(5) Ne glede na prvi odstavek 27. člena ZSVarPre se v
letu 2012 denarna socialna pomoč ne dodeli samski osebi ali
družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki se upoštevajo
po ZSVarPre, ki dosega ali presega 13.780,00 eurov.
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(6) Ne glede na četrti odstavek 32. člena ZSVarPre,
8.a člen in drugi odstavek 9.a člena Zakona o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 ter
Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre in 40/11
– ZSVarPre‑A; v nadaljnjem besedilu: ZDVDTP), se v letu 2012
višina transferjev za osebe, ki jih določa ZDVDTP, določi v višini,
kot je določena s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so
določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/11), za nadomestilo za
invalidnost in za dodatek za tujo nego in pomoč.
(7) Ne glede na 1. točko drugega odstavka 50. člena
ZSVarPre se višina minimalnega dohodka, določena v skladu s
prvim odstavkom 50. člena ZSVarPre, v razmerju do osnovnega
zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre, v letu 2012
poveča za 0,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(8) Ne glede na 2. točko drugega odstavka 50. člena
ZSVarPre se višina minimalnega dohodka, določena v skladu
s prvim odstavkom 50. člena ZSVarPre, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre, v
letu 2012 poveča za 0,36 osnovnega zneska minimalnega
dohodka.
(9) Ne glede na prvi odstavek in 1. točko četrtega odstavka 51. člena ZSVarPre se višina varstvenega dodatka v
letu 2012 določi v višini 0,73 osnovnega zneska minimalnega
dohodka.
(10) Ne glede na 2. točko četrtega odstavka 51. člena
ZSVarPre se višina varstvenega dodatka v letu 2012 določi v
višini 0,36 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(11) Ne glede na prvi odstavek 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS‑1, 126/07, 65/08, 47/09
– odločba US, 48/09 – popr. in 8/10), mora center za socialno
delo, pri prvem odločanju o pravicah iz javnih sredstev v letu
2012, izdati odločbo in jo vročiti stranki v roku treh mesecev od
prejema popolne vloge. Pravica do otroškega dodatka, denarne
socialne pomoči, državne štipendije, znižanega plačila vrtca,
subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za
učence, subvencije prevoza za dijake in študente, prispevka
k plačilu družinskega pomočnika, oprostitve plačila socialno
varstvenih storitev, subvencije najemnine, kritja razlike do polne
vrednosti zdravstvenih storitev, plačila prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje, dodeljene do 31. decembra 2011, se
do izdaje odločbe iz prejšnjega stavka izplačujejo oziroma uveljavljajo v višini ali na način, kot je določen z odločbo, veljavno
na dan 31. decembra 2011.
(12) Sredstva, izplačana na podlagi odločbe veljavne na
dan 31. decembra 2011, oziroma pravice, ki so v letu 2012
uveljavljane na podlagi odločbe veljavne na dan 31. decembra
2011, se štejejo kot akontacija pravice iz javnih sredstev. V
primeru, če je bila upravičencu z odločbo priznana pravica do
višjega mesečnega zneska, kot ga je uveljavil oziroma mu je
bil izplačan z akontacijo, se mu za obdobje, ko jo je uveljavljal
oziroma mu je bila izplačana, prizna le razlika med akontativno
izplačanimi oziroma uveljavljanimi sredstvi in dejansko višino
sredstev, do katerih je upravičen na podlagi te odločbe. V
nasprotnem primeru pa je stranka dolžna akontativno prejeta
oziroma uveljavljana sredstva vrniti na način, kot je določen
v šestem odstavku 44. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11).
3. PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV
IN FUNKCIONARJEV
5. člen
(uskladitev plač in regres za letni dopust)
(1) Ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov oziroma
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kolektivnih pogodb, in ne glede na razliko med dejansko in
napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2010 do decembra 2011, se vrednost plačnih razredov
iz plačne lestvice do 30. junija 2012 ne uskladi.
(2) Javnim uslužbencem in funkcionarjem se ne glede na
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, za leto 2012 izplača
regres za letni dopust v višini 692,00 eurov.
6. člen
(napredovanje v višji plačni razred in višji naziv)
(1) Ne glede na 16. in 17. člen ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov
in splošnih aktov, javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2012
napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v
skladu z višjim plačnim razredom s 1. julijem 2012.
(2) Ne glede na 8. člen Zakona o interventnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 94/10) javni uslužbenci in funkcionarji, ki so
v letu 2011, in ki bodo do 30. junija 2012 napredovali v naziv
ali višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim
nazivom ali višjim nazivom s 1. julijem 2012.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek javni uslužbenci in
funkcionarji v letu 2012 pridobijo pravico do plače v skladu s
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem
mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za
katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
7. člen
(plače funkcionarjev)
(1) Ne glede na 18. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 91/09; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS‑L), se sodnikom
ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju ustavnega sodišča, sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem
tudi v obdobju od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 plače
obračunavajo in izplačujejo v višini, določeni v skladu s 17. in
19. do 22. členom ZSPJS‑L.
(2) Za omejitev učinkov finančne krize se od 1. januarja 2012
do 31. decembra 2012 določi znižanje plač funkcionarjev za znesek v višini 4 % osnovne plače posameznega funkcionarja.
(3) Ne glede na določbe predpisov, ki določajo višino nadomestila funkcionarju po prenehanju funkcije, se plača funkcionarja, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, upošteva
kot osnova za določitev višine nadomestila plače funkcionarju
po prenehanju funkcije.
(4) Na način iz drugega odstavka tega člena se določijo
tudi plače osebam, ki status funkcionarja pridobijo po uveljavitvi
tega zakona.
4. POSEBNA DOLOČBA
8. člen
Ne glede na prvi odstavek 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljnjem besedilu: ZJF), lahko vlada na predlog ministrstva,
pristojnega za finance, v letu 2012, do uveljavitve rebalansa
proračuna države za leto 2012, zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov proračuna države. Za odločitev o podaljšanju veljavnosti ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna države
se smiselno uporablja četrti odstavek 40. člena ZJF.
5. KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati drugi
odstavek 2. člena, četrti odstavek 4. člena in 5. člen Zakona o
interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

110 / 31. 12. 2011 /

Stran

15001

10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 411-07/11-11/19
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
EPA 8-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

OBČINE
BLOKE
5000.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za
leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/03
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09 in 38/11 – ZUKN) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na
8. redni seji 22. 12. 2011 sprejel

72

74

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bloke
za leto 2011
40
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
41
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina /Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.
OD PREM.
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE

42

43
2.313.088
1.526.138
1.389.904
1.227.467
107.137

B.
75

55.300
136.234
21.860
50

44

712 DENARNE KAZNI
810
713 PRIH. OD PRODAJA BLAGA
IN STORITEV
94.400
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
19.114
KAPITALSKI PRIHODKI
12.300
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDTEV
722 PRIHOD. OD PRODAJA ZEMLJ.
IN NEMAT. PREM.
12.300
TRANSFERNI PRIHODKI
774.650
740 TRANSF. PRIH. IZ DR. JAVNOFIN.
INSTIT.
301.604
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
473.046
II. SKUPAJ ODHODKI
2.623.312
TEKOČI ODHODKI
473.769
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
127.060
401 PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC.
VARNOST
19.550
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
297.114
403 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV
45
409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE
35.000
TEKOČI TRANSFERI
736.076
410 SUBVENCIJE
60.000
411 TRANSF. POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJS.
332.714
412 TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN.
IN USTANOV.
50.790
413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI
292.572
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.334.500
420 NAKUP IN GRADNJA OSN.
SREDSTEV
1.334.500
INVESTICIJSKI TRANSFERI
78.967
431 INV. TRANSF. OSEBAM – NISO
PRORAČ. UPOR.
78.967
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
–310.224
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
700
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
700
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
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440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAP. DELEŽ. (IV.–V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.)–(II.+V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX. ODPLAČILO DOLGA
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)–(II.+V.+IX.)
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU
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700
–309.524

648
648
–648
–310.172
596.475

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne podprograme, predpisane
s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požari (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01);
– prihodki od turistične takse;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene;
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne rezervacije.
Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % prihodkov
zadnjega sprejetega proračuna.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo. Če
višina sredstev za posameznega proračunskega porabnika ne
presega 5.000 € se sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem
znesku v skladu z likvidnostjo proračuna.

6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ji je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz skladov EU.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 50 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 0,2 %
skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega leta.
Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5 % vseh proračunskih
sredstev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili
obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do višine 1.500 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 zadolži v skladu
z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Bloke, v letu 2011
ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica občina se lahko v letu 2011 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobje začasnega financiranja Občine Bloke v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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13. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Objavi pa se Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2011
Nova vas, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

5001.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v
obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT‑B), Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10)
je župan Občine Bloke sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bloke
v obdobju januar–marec 2012
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Bloke (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
20111. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Bloke za leto 2011 (Uradni list RS, št. 1/09,
33/10, 42/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF
oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranje lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2011.
5. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Bloke za leto 2012. Po preteku
začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti
vključijo v proračun za leto 2012.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2012 do
sprejetja proračuna za leto 2012 oziroma največ do 31. 3. 2012.
Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog
župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 410-0007/2011
Nova vas, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.
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MURSKA SOBOTA
5002.

Obvezna razlaga Poslovnika Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in
49/10) in 87. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji
dne 22. decembra 2011 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota
I.
Zadnji odstavek 25. člena Poslovnika Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno besedilo) – v nadaljevanju poslovnik, se razlaga tako, da mora biti mnenje ali stališče župana k aktu, kadar ta
ni predlagatelj, podano v pisni obliki najkasneje v roku 20 dni od
prejema predloga akta, in posredovano članom mestnega sveta skupaj z gradivom za obravnavo na seji mestnega sveta. Če
mnenje ali stališče v tem roku ni podano, se šteje, da je mnenje
brez pridržka in se akt lahko uvrsti v dnevni red seje.
II.
Ta obvezna razlaga poslovnika začne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0026/2011-4
Murska Sobota, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5003.

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi določb 100. člena Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/10), 6. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 109/10), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10 in 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
ZP‑1‑UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11), ter 7. in 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB
in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji
dne 22. decembra 2011 sprejel

ODLOK
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Murska
Sobota določa prometna ureditev na občinskih cestah in drugih javnih površinah, ter površinah, danih v uporabo za cestni
promet oziroma v javno uporabo (v nadaljnjem besedilu: javne prometne površine), način dela občinskega redarstva pri
nadzoru in urejanju prometa; pogoje in način odstranitve in
hrambe vozil, nepravilno parkiranih v smislu določil Zakona o
pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP); pogoje in
način uporabe naprave s katero sse začasno prepreči odpeljati
vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju v nasprotju z
ZPrCP‑jem ali s prometno ureditvijo.
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2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– ožje mestno središče je območje mesta Murska Sobota
med Kocljevo, Kardoševo, Grajsko, Lendavsko, Gregorčičevo,
Cankarjevo in Slomškovo ulico, vključno z naslednjimi obodnimi ulicami: Kardoševa ulica, Slomškova ulica, Kocljeva ulica
ter Gregorčičeva ulica;
– prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se
pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja od 5.30
do 7.30 zjutraj in od 13.30 do 15.30 popoldne, Mestna uprava
Mestne občine Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: Mestna
uprava) pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice;
– dostavni čas je čas med 5.00 in 8.00 uro zjutraj ter med
13.00 in 15.30 popoldne, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave; razen dostave v ožjem mestnem središču, v
katerem je dostavni čas med 5.00 in 6.30 zjutraj ter med 13.00
in 14.30 popoldne;
– lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči
odpeljati nepravilno parkirano vozilo;
– intervencijska vozila so vozila organov in organizacij,
ki opravljajo intervencijske naloge skladno z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na
področju gospodarskih javnih služb;
– parkirna ura je naprava za označitev časa o pričetku
parkiranja;
– parkirni listek je dokaz, da je parkirnina plačana;
– parkirni avtomat je naprava za plačevanje parkirnine;
– glavne mestne vpadnice so ceste, oziroma ulice: Štefana Kovača, Lendavska, Panonska in Tišinska ulica;
– posebna prevozna sredstva so bolniški vozički, otroška
prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro,
kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva
in pripomočki), ki omogočajo gibanje hitrejše od hoje pešca, a
se ne štejejo za vozila;
– javne prometne površine so vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti (tudi v parkih) ter druge ustrezno utrjene
površine, namenjene takšnemu ali drugačnemu prometu, katere se lahko prosto uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih
določa ta odlok ter drugi predpisi lokalne skupnosti ter predpisi,
ki urejajo javne ceste;
– površine, dane v uporabo za cestni promet, so vse
površine cest, katere se lahko, ne glede na njihovo lastništvo,
prosto uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa ta odlok
ter predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih;
– javne parkirne površine so del javnih prometnih površin,
ki so namenjene parkiranju;
– površine dane v javno uporabo so površine, katere se
lahko, ne glede na njihovo lastništvo, če je zato sklenjena pogodba, prosto uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa ta
odlok ter predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih.
Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot ga določajo
zakoni in podzakonski predpisi s področja cest, cestnih prevozov in varnosti cestnega prometa.
3. člen
Javne prometne površine, ki niso kategorizirane kot državne ceste, ali občinske ceste po odloku o kategorizaciji
občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota, se morajo vzdrževati tako, da ob upoštevanju njihovega
namena, omogočajo varno in nemoteno uporabo, v skladu s
predpisi, ki urejajo javne ceste in predpisi, ki urejajo promet na
njih ter tem odlokom.
Za izvajanje vzdrževalnih del v javno korist, kot javne
službe, na površinah iz prejšnjega odstavka, je odgovoren izvajalec javne službe; za organiziranje drugih del (obnovitvena
dela, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije) na teh površinah pa Mestna uprava.
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4. člen
Vzdrževanje javnih prometnih površin iz 3. člena tega odloka, razen površin iz tretjega odstavka tega člena, je obvezna
gospodarska javna služba, ki obsega izvedbo vzdrževalnih del
v javno korist.
Izvedba vzdrževalnih del v javno korist se zagotavlja v
javnem podjetju v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske
javne službe; druga dela na teh površinah pa oddaja Mestna
uprava po postopku in pogoji, ki so z zakonom določeni za
oddajo javnih naročil.
Upravljanje in vzdrževanje javnih parkirnih površin se uredi z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe.
5. člen
Za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav v območju javnih prometnih površin se smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah v Mestni občini
Murska Sobota.
Prav tako se ustrezne določbe odloka, iz prejšnjega odstavka tega člena, smiselno uporabljajo za vzdrževanje, upravljanje in druga razmerja v zvezi z gospodarjenjem javnih
prometnih površin, kot so določbe v zvezi:
– z opravljanjem strokovnih, razvojnih, organizacijskih
in upravnih nalog za graditev, vzdrževanje in varstvo teh površin,
– s financiranjem,
– obveznostmi glede usklajenega projektiranja in obveščanja o predvidenih posegih v te površine,
– urejanjem priključkov na te površine ter
– drugih ureditev, za katere se lahko smiselno uporabljajo
določbe odloka o občinskih cestah, če to ni v nasprotju s tem
odlokom.
II. UREDITEV PROMETA
6. člen
Glavne prometne usmeritve na celotnem območju Mestne
občine Murska Sobota določi Mestni svet Mestne občine Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: mestni svet), če ni s tem
odlokom določeno drugače.
Prometna ureditev in način vodenja prometa morata biti
označena s predpisano prometno signalizacijo.
1. Določanje prednostnih smeri in načina vodenja
prometa
7. člen
Prednostne smeri vožnje na občinskih cestah določa Mestna uprava sama ali na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota (v nadaljnjem
besedilu: občinski SPVCP).
Kot osnove za določitev prednostnih smeri vožnje so:
– kategorizacija občinskih cest po odloku o kategorizaciji
občinskih cest v Mestni občini Murska Sobota,
– prometni tokovi v posameznem križišču,
– preglednost in s tem povezana potrebna prometna
varnost v posameznem križišču.
8. člen
Vse občinske ceste so praviloma namenjene dvosmernemu prometu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so enosmerne
ceste v mestu Murska Sobota: Borovnjakova ulica, Cvetkova
ulica, na odseku od objekta Cvetkova ulica 3 do dovoznega
priključka k objektu Cvetkova ulica 17 in 19 in na odseku južno
od Ulice Staneta Rozmana do objekta Cvetkova ulica 2, Kardoševa ulica od križišča s Štefana Kovača ulico in Kocljevo
ulico do Grajske ulice, Kocljeva ulica od odcepa dovoza za
trgovsko‑stanovanjski objekt Kocljeva, št. 2 do Slomškove ulice, Rožno naselje od Cankarjeve do križišča pri objektu Rožno
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naselje, št. 3 in Ulice Št. Kuharja od Cankarjeve do Ul. Juša
Kramarja, Trubarjev drevored od Slovenske do Kardoševe ulice
in Ulica Št. Kuzmiča.
Vodenje prometa (smeri vožnje) na cestah iz prejšnjega
odstavka se lahko spremeni ali se enosmerni promet uredi
tudi na drugih cestah v Mestni občini Murska Sobota, če je
takšna ureditev predvidena s sprejetim prostorskim izvedbenim
aktom.
Enosmerni promet se lahko uredi tudi v ulicah in cestah v
mestu Murska Sobota ali v naseljih z območja Mestne občine
Murska Sobota, ki niso kategorizirane kot lokalne ceste ali kot
podkategorije lokalnih cest v mestu, oziroma naseljih, in če
takšno ureditev predlaga krajevna skupnost, mestna četrt ali
skupina občanov z določenega območja, na katero se takšna
sprememba nanaša. Odločitev za vzpostavitev enosmernega
prometa v tem primeru sprejme Mestna uprava po predhodni
obravnavi na občinskem SPVCP.
2. Omejitve uporabe javnih prometnih površin
9. člen
Na območju ožjega mestnega središča, razen glavnih
mestnih vpadnic, je prepovedan promet tovornih vozil, traktorjev, traktorjev s priklopniki in delovnih strojev, katerih največja
dovoljena masa presega 3,5 tone.
Kadar zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni
mogoče prepeljati z vozilom iz prejšnjega odstavka, se prevoz
lahko opravi z večjim vozilom kot izredni prevoz, za katerega
izda dovoljenje Mestna uprava in za katerega se plača taksa.
Višino takse določi mestni svet.
10. člen
Na delih glavnih mestnih vpadnic, t.j. na Štefana Kovača
ul., na odseku od Mikloša Kuzmiča ul. do Kocljeve ul. in Lendavski ul., na odseku od Industrijske do Slovenske ul. v M. Soboti
ter na celotnem preostalem cestnem omrežju v mestu Murska
Sobota in v naseljih, katerega lastnik je Mestna občina Murska
Sobota, je v času jutranje in popoldanske prometne konice,
prepovedan promet za tovorna vozila, traktorje, traktorje s
priklopniki in delovne stroje, katerih največja masa presega
7,5 tone, z izjemo dostave.
Kadar zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni
mogoče prepeljati z manjšim vozilom iz prejšnjega odstavka,
se prevoz lahko opravi z večjim vozilom, kot izredni prevoz, in
to le v primerih, ko je uporaba teh vozil v času prometne konice
nujna. Za takšen prevoz izda dovoljenje Mestna uprava, zanj
se plača taksa.
Višino takse določi mestni svet.
11. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota, je prepovedan promet tovornih vozil, razen po:
• državnih cestah:
– R1‑232 (Hodoš M. Sobota–AC), na odseku od občinske
meje s sosednjo občino Moravske Toplice do občinske meje z
občino Beltinci,
– R1‑252 (Maribor–M. Sobota–AC–Lendava), na odseku
od občinske meje z Občino Tišina do AC,
– R2‑441 (Gederovci–M. Sobota), na odseku od občinske
meje z Občino Tišina do R1‑232 (Industrijska ul.), za vozila,
katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 ton,
– R3‑740, na odseku od R1‑235 do R1‑232, za vozila,
katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 ton,
– R3‑715 (Murska Sobota–Skakovci), na odseku od
R1‑232 do občinske meje z Občino Puconci, za vozila, katerih
največja dovoljena masa ne presega 7,5 ton;
• občinskih cestah:
– v mestu M. Sobota: Ulici Mikloša Kuzmiča, Severjevi,
C. Metodovi (od Severjeve do Grajske ul.) in Grajski ulici, na
vseh za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega
7,5 ton ter Noršinski cesti;
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– izven mesta M. Sobota in naselij z območja Mestne
občine M. Sobota: LC 269020 (Černelavci–Polana–Predanovci
(občinska meja)), na odseku od R2‑441 do občinske meje z
Občino Puconci, za vozila katerih največja dovoljena masa ne
presega 7,5 ton in LC 269070 (M. Sobota–Noršinci (občinska
meja)), na odseku od R1‑232 do občinske meje z Občino Moravske Toplice.
Vse ostale ulice in ceste v mestu Murska Sobota, v naseljih z območja Mestne občine Murska Sobota ter med naselji,
oziroma mestom in naselji, so namenjene izključno za lokalni
promet, z omejenim dostavnim časom.
12. člen
Omejitve oziroma prepovedi iz 9., 10. in 11. člena tega
odloka ne veljajo za intervencijska vozila in za vozila, ki izvajajo
redno vzdrževanje cest.
Omejitve oziroma prepovedi tudi ne veljajo za tovorna
vozila avto šol, če je tako določeno s prometno signalizacijo
(dopolnilna tabla).
13. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota, je prepovedan promet za avtobuse, razen po:
– državnih in občinskih cestah, navedenih v 11. členu
tega odloka;
– lokalnih cestah med naselji, oziroma mestom Murska
Sobota in naselji: Černelavci–Veščica–Kupšinci–Borejci (občinska meja) (LC 269010, odsek 269011), po naselju Nemčavci
(LC 269040, odseka 260042 in 269043), Rakičan–letališče
(LC 269090, odsek 269091), Murska Sobota–Bakovci–Dokležovje (občinska meja) (LC 050010, odseka 050014 in 050015),
Bakovci–Krog (LC 26910, odsek 269111), Murska Sobota–
Krog–Satahovci (LC 269120, odsek 269121, LC 269110, odsek
269112, LC 29130, odsek 269131);
– Slomškovi ul. v Murski Soboti.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za:
– šolske avtobusne prevoze ter javne mestne in medkrajevne linijske prevoze, na območju Mestne občine Murska
Sobota, za katere se lahko uporabljajo tudi druge ulice in ceste,
kolikor izda za takšne prevoze dovoljenje Mestna uprava. Mestna uprava izda dovoljenje na predlog prevoznika, ki opravlja
takšne prevoze na območju Mestne občine Murska Sobota in
po predhodni obravnavi predloga na občinskem SPVCP,
– turistične avtobuse, če je avtobusni prevoz povezan z
ogledom določene turistične ali druge znamenitosti po programu turističnega aranžmaja.
14. člen
Dostava blaga v mestu Murska Sobota, izven dostavnega
časa, je prepovedana.
Tam, kjer je dostava blaga časovno omejena, je dostavni
čas urejen s prometno signalizacijo.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek voznik dostavnega
vozila, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 200 € se kaznuje za prekršek pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 40 €.
15. člen
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah
ne sme onemogočiti normalnega poteka prometa in mora biti
opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino temeljito očistiti. Blago in embalažo,
dostavljeno in odloženo na javne površine, je treba odstraniti
najkasneje v roku 30 minut po opravljeni dostavi.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 200 € se kaznuje pravna oseba in samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 40 €.
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16. člen
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz
komunalnih odpadkov na območju ožjega mestnega središča
ter na ulicah in cestah v mestu Murska Sobota, navedenih v
10. členu tega odloka, je dovoljeno v času od 23.00 do 6.30
ure zjutraj.
Mestna uprava lahko v izjemnih primerih dovoli čiščenje in
pranje javnih prometnih površin, izven dovoljenega časa, če:
– je bilo izdano dovoljenje za športno, kulturno ali drugo
prireditev na javni prometni površini, pa le‑te ni možno očistiti
v okviru dovoljenega časa,
– če bi čiščenje teh površin povzročalo prekomeren hrup,
moteč za nočni počitek stanovalcev ali
– če bi bilo takojšnje čiščenje ali pranje pogojeno z zagotovitvijo prometne varnosti udeležencev cestnega prometa.
Določba prvega odstavka tega člena, se ne nanaša na
izvajanje zimske službe ter čiščenje in pranje javnih prometnih
površin v primeru intervencij.
Z globo 200 € se kaznuje za prekršek pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 40 €.
17. člen
Na območju ožjega mestnega središča ter v območju
gimnazije, srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti je
v času prometnih konic prepovedano učenje vožnje motornih
vozil. Na območju srednje zdravstvene šole in bolnišnice v Rakičanu pa je učenje vožnje motornih vozil prepovedano.
Z globo 80 € se kaznuje za prekršek inštruktor, če ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo 100 €.
18. člen
Ob delavnikih od ponedeljka do petka, je v času prometne konice in v času od 22.00 do 6.00 ure zjutraj vsak dan, v
ožjem mestnem središču in na vpadnicah, kot so navedene v
10. členu tega odloka, prepovedan promet traktorjev, traktorjev
s priklopniki in delovnih strojev.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je v
času sezonskih spravil kmetijskih pridelkov dovoljen promet s
traktorji in s traktorji s priklopniki po vpadnicah v mesto Murska
Sobota in sicer po obvoznih smereh, kot jih določi mestna
uprava ter jih javno objavi.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbo tega člena.
19. člen
Za omejitev rabe javnih prometnih površin, ki niso kategorizirane kot občinske ceste po odloku o kategorizaciji občinskih
cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota, oziroma
niso kategorizirane kot državne ceste, se v zvezi z izvedbo
prireditev, izvedbo gradbenih del, stanja teh površin ali drugih
utemeljenih razlogov, ki so potrebni za njihovo zavarovanje in
zavarovanje prometa na njih, smiselno uporabljajo ustrezne
določbe tega odloka.
Za omejitev rabe javnih prometnih površin se šteje tudi
posebna uporaba javnih prometnih površin za potrebe:
– občasne postavitve stojnic za prodajo, promocije ipd.,
– izvajanje športnih, kulturnih in drugih prireditev, sejmov,
zborovanj ipd.,
– postavitev sezonskih letnih vrtov,
– izvajanje gradbenih del na objektih ob javnih prometnih
površinah, ureditev gradbišč (postavitev odrov, gradbiščnih
ograj, gradbiščnih objektov ipd.).
Za posebno uporabo javnih prometnih površin si mora
uporabnik le‑te pridobiti dovoljenje Mestne uprave.
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Za posebno uporabo javnih prometnih površin se plača
občinska taksa v skladu z odlokom o občinskih taksah.
Z globo 80 € se kaznuje za prekršek posameznik, če
uporablja javno površino za namene, navedene v drugem odstavku tega člena, ali jo uporablja v smislu posebne uporabe v
nasprotju z namenom, kateremu je namenjena, brez dovoljenja
Mestne uprave ali v nasprotju z njim.
Z globo 400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pa z globo
100 €.
3. Ureditev mirujočega prometa
20. člen
Javne parkirne površine, ki se urejajo s tem odlokom so:
a) parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju (modre cone),
b) parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno
omejeno,
c) rezervirane parkirne površine,
d) parkirne površine za tovorna vozila in turistične avtobuse,
e) parkirne površine v sklopu garažnih hiš.
Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila in so urejene kot:
– samostojne parkirne površine, izven vozišč javnih
cest,
– parkirne površine na javnih cestah,
– parkirne površine v objektih.
21. člen
Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le
pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo
cestni promet.
Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna, oziroma urejena s prometno signalizacijo.
22. člen
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge
odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta,
– ograjevanje parkirnih mest.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 80 €.
23. člen
Mestni svet lahko s sklepom določi, da se na javnih
parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno višino in način
plačevanja, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, je treba parkirnino plačati na predpisan način.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
24. člen
Oproščeni plačila parkirnine so:
– intervencijska vozila, vozila policije, vozila komunalnih
služb in vozila mestne občine, kadar opravljajo svojo dejavnost,
– imetniki dovoljenj za posebno uporabo javne površine
za površine, za katere so le‑ta izdana,
– imetniki tedenskih, mesečnih in letnih dovolilnic, ter
dovolilnic, ki jih po pooblastilu župana izda uprava mestne občine fizičnim osebam za nemoteno delovanje organov mestne
občine na površinah, za katere so le te izdane,
– vozila z oznako invalidov.
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Dovolilnice so plačljive, razen dovolilnic, ki jih izda župan ali mestna uprava za namen nemotenega delovanja
organov mestne občine. Višina nadomestila za posamezne
dovolilnice znaša za tedensko dovolilnico 8,5 €, za mesečno
dovolilnico 25,00 € in za letno dovolilnico 251 €. Vrednost
dovolilnice, določene s tem odlokom, lahko spremeni mestni
svet s sklepom.
Veljavnost dovolilnic se omeji tako, da le‑te ne veljajo
za naslednja urejena parkirišča (modre cone), ki se primerno
označijo na dovolilnici:
– na Grajski ulici, pred zdravstvenim domom,
– na Kocljevi ulici, pred lekarno,
– na Trgu zmage, na južnem delu parkirišč pred NLB in
pošto,
– na Trubarjevem drevoredu,
– na vzhodni strani parkirišča ob Industrijski ulici (pri
pokopališču),
– na rezerviranih parkirnih površinah, ki so s prometno
signalizacijo označene za vozila invalidov.
a) Parkirne površine, prednostno namenjene
kratkotrajnemu parkiranju
(modre cone)
25. člen
Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu
parkiranju v mestu M. Sobota so:
– urejeni parkirni prostori kot samostojne površine: parkirišča ob Ulici Štefana Kovača, parkirišča pred Zdravstvenim domom ob Grajski ul., del parkirišča med Grajsko, Ciril
Metodovo in Kopališko ulico, parkirišče pri pokopališču ob
Industrijski ul., parkirišče pred Ljubljansko banko in Pošto na
Trgu zmage, parkirišča pred zgradbo Kocljeva, štev. 2, ob
Kocljevi ul., parkirišče pred zgradbama St. Rozmana štev.
3 in 3a ter 7 in 9, v Ulici Staneta Rozmana, parkirišče pred
zgradbo Slovenska ul., štev. 40 (blagovnica) na Zvezni ul.,
parkirišča v Ulici Arhitekta Novaka na trgu pri železniški postaji ter parkirišča ob Gregorčičevi ulici pred zgradbo v Ulici
Arhitekta Novaka 4, parkirišče pred objektom Bakovska ulica
1 v Murski Soboti – »Lesnina«;
– urejeni parkirni prostori kot površine na javnih cestah
v mestu M. Sobota so: na Kardoševi ul. – obojestransko, v
ulici Trubarjev drevored – obojestransko, na Slovenski ul. – na
vzhodni strani (od Ulice Arhitekta Novaka do konca zgradbe
Slovenska štev. 37 ter od križišča z Ulico Staneta Rozmana do
križišča z Lendavsko ul.), na Ulici Štefana Kovača – na severni
strani, na Kocljevi ul. – obojestransko, južno od priključka ob
objektu Kocljeva štev. 2, na Lendavski ul. – na severni strani
(med zgradbami Lendavska ul. štev. 37–43 ter od zgradbe Lendavska ul. štev. 17 do Grajske ul.), v Ulici Arhitekta Novaka – na
južni strani (od cestnega priključka za zgradbo Ulica Arhitekta
Novaka štev. 2 do Gregorčičeve ul.) in na severni strani (od
cestnega priključka za zgradbo Ulica Arhitekta Novaka štev. 2
do Slovenske ul.), na Industrijski ul. – na zahodni strani (med
zgradbama Industrijska ul. štev 1–9), na Slomškovi ul. – na
južni strani (od križišča z Ulice Nikola Tesla do križišča z Mladinsko ul.), na Mladinski ul. – na vzhodni strani (od križišča s
Slomškovo ul. do zgradbe Mladinska štev. 3), v Sodni ul. – na
vzhodni strani (od križišča s Slomškovo do zgradbe zaporov v
Sodni ul. štev. 2), na Gregorčičevi ulici, pred zgradbo Gregorčičeva ul. 23, v Aškerčevi ul. – na južni strani, na Cvetkovi ulici,
južno od Ulice Staneta Rozmana ter na Kopitarjevi ulici.
Za površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju, se lahko namenijo tudi druge površine, kot samostojne
javne parkirne površine ali kot parkirni prostori na javnih cestah,
in sicer na predlog krajevne skupnosti, mestne četrti, ustanove
ali pravne oziroma fizične osebe, ki zaradi narave svojega dela
posluje s strankami in zanje ni mogoče zagotoviti prostih parkirnih mest na drug način. Dovoljenje, oziroma nalog za vzpostavitev kratkotrajnega parkiranja v tem primeru izda mestna
uprava po predhodni obravnavi na občinskem SPVCP.
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26. člen
Za parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju, se parkirnina plačuje za čas (trajanje parkiranja), ki je razviden iz prometne signalizacije.
Voznik mora imeti v ali na vozilu, ki ga parkira na površinah, navedenih v 25. členu odloka, na vidnem mestu (pod
vetrobranskim steklom) nameščeno ali pritrjeno parkirno uro,
s katero označi pričetek parkiranja, oziroma parkirni listek iz
avtomata (parkomata), ki je dokaz, da je parkirnina plačana,
ali dovolilnico.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek voznik, če:
– ne namesti parkirne ure,
– s parkirno uro, ki ne sme biti avtomatsko premikajoča,
ne označi dejanskega časa pričetka parkiranja,
– v okviru še dovoljenega časa ali takoj po njegovem
izteku, čas parkiranja s parkirno uro podaljša,
– v ali na vozilo ne namesti parkirnega lističa ali dovolilnice, ali parkirnega lističa potrjenega s strani železniškega ali
avtobusnega prevoznika,
– če parkirnega lističa, ki ni bil kupljen s parkirnega avtomata, ne izpolni na predpisan način,
– če vozila v okviru dovoljenega časa, za katerega je plačana parkirnina ali takoj po njegovem izteku ne odpelje,
– če ustavi in parkira vozilo, katero je v skladu z veljavnimi
predpisi potrebno registrirati.
27. člen
Parkirnina se plača tako, da se za predviden čas parkiranja iz avtomata ali na drugem prodajnem mestu kupljeni in
pravilno izpolnjeni parkirni listič namesti ali pritrdi v ali na vozilo
pod vetrobransko steklo, ali na drugo primerno mesto tako, da
je možna kontrola. Plačilo parkirnine se lahko uredi tudi na drug
način tako, da bo možna kontrola (npr. preko mobilne telefonije
ter drugih novejših, sodobnih načinov, ki bodo to omogočali).
Parkiranje v modrih conah je možno tudi z dovolilnicami,
ki jih izdaja Mestna uprava na imetnika dovolilnice, t.j. fizično ali
pravno osebo. Voznik lahko dovolilnico nalepi z notranje strani
v spodnji levi vogal vetrobranskega stekla (fiksna) ali jo v času
parkiranja namesti pod vetrobransko steklo.
Investitorji objektov, s katerimi se sklepajo posebne pogodbe o zagotavljanju parkirnih mest na javnih prometnih površinah, ki so jih dolžni zagotavljati v skladu s prostorskimi akti
občine, so dolžni kupiti dovolilnice za ustrezno število parkirnih
mest, kot to izhaja iz določenih kriterijev oziroma normativov v
prostorskih aktih.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek voznik, če:
– ne namesti parkirnega lističa ali dovolilnice, vozila v
okviru dovoljenega časa ali takoj po njegovem izteku ne odpelje
in ne namesti parkirnega lističa o plačilu parkirnine za nadaljevanje parkiranja oziroma ne plača na drug primeren način.
28. člen
Višina urne oziroma dnevne parkirnine na površinah, sicer
prednostno namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, za katere se
plačuje parkirnina od pričetka parkiranja naprej ali se plačuje
parkirnina samo za čas po izteku dovoljenega časa za brezplačno parkiranje, je določena z naslednjimi tarifami:
tarifa

časovna omejitev v urah
(čas parkiranja, za katerega
se plača parkirnina)

vrednost
(v točkah)

I. tarifa

do 1,00 ure

1 točka

II. tarifa

do 2,00 uri

2 točki

III. tarifa

do 3,00 ure

4 točke

IV. tarifa

do 4,00 ure

6 točk

V. tarifa

do 5,00 ur

8 točk

VI. tarifa

nad 5,00 ur, dnevno

10 točk
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29. člen
Vrednost točke, določena s tem odlokom je 0,50 €.

d) Parkirne površine za tovorna vozila
in turistične avtobuse

30. člen
Nadzor nad vzpostavljenim režimom parkiranja, na površinah prednostno namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, oziroma plačevanje parkirnine se vrši od ponedeljka do petka v času
od 7.00 do 16.00 ure, v soboto pa od 7.00 do 13.00 ure.
Ob nedeljah in praznikih parkiranje na teh površinah ni
časovno omejeno, niti se zanj ne plačuje parkirnina.

34. člen
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in turističnih avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje
teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
Lokacije za parkiranje tovornih vozil in turističnih avtobusov, kot urejene javne parkirne površine, na območju že
obstoječih javnih površin, ter potrebno število parkirnih mest
za parkiranje teh vozil določi mestna uprava po predhodni
obravnavi na občinskem SPVCP.
Mestna uprava lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za
ustavljanje in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in
turističnih avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih
parkirišč, vendar samo v naslednjih primerih:
– če je to nujno za nemoteno opravljanje proizvodne ali
storitvene dejavnosti, pa za opravljanje te dejavnosti ni mogoče
zagotoviti parkirne površine izven javnih površin, in če to ne
ovira drugih udeležencev v prometu,
– če na urejenih parkirnih površinah ni mogoče zagotoviti
dovolj parkirnih mest za potrebe udeležencev raznih športnih
ali drugih prireditev.
Z globo 100 € se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z prvim odstavkom tega člena.
Z globo 600 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z prvim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 100 €.

b) Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno
omejeno
31. člen
Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno so:
– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, kot
so: parkirišča v M. Soboti pri letnem kopališču ob Kopališki ul.,
ob Trstenjakovi ul. vzdolž igrišča pri OŠ III, ob Mladinski ul. na
južni strani zgradbe Mladinska 3, ob Tomšičevi ul. vzdolž dela
objekta Tomšičeva 6 ter vsa druga javna parkirišča izven vozišč javnih cest v mestu M. Sobota in v naseljih Mestne občine
M. Sobota, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo,
– parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, označena s predpisano prometno signalizacijo, razen
površin iz druge alineje 25. člena odloka,
– začasno urejena (gramozna) parkirišča kot posebej
urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so označena s
predpisano prometno signalizacijo, na posameznih lokacijah v
občini M. Sobota, katerih namembnost še ni dokončno določena ali pa je določena in še ni realizirana.
Nadzor nad vzpostavitvijo režima parkiranja na površinah,
na katerih parkiranje ni časovno urejeno se plačevanje parkirnine vrši od 6.00 do 18.00 ure.
c) Rezervirane parkirne površine
32. člen
Rezervirane parkirne površine so posebej s prometno
signalizacijo označene javne površine za parkiranje:
– taksi vozil,
– dostavnih vozil v času dostave blaga, če dostave blaga
(naložitev ali razložitev tovora) ni možna izven javne površine,
– električnih vozil na določenem mestu, kjer je zagotovljena polnilna postaja za polnjenje električnih vozil,
– motorjev,
– vozil, ki vozijo otroke z vozički.
Za uporabo parkirnih površin iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se izdajo dovolilnice.
Dovolilnice so plačljive. Višina nadomestila za posamezne dovolilnice znaša za tedensko dovolilnico 8,5 €, za mesečno dovolilnico 25,00 € in za letno dovolilnico 251 €. Vrednost
dovolilnice, določene s tem odlokom, lahko spremeni mestni
svet s sklepom.
Z globo 80 € se za prekršek kaznuje voznik, ki parkira v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
33. člen
Potrebno število parkirnih mest za posamezne vrste vozil,
oziroma posamezne upravičence iz prejšnjega člena ter lokacije zanje, določi mestna uprava.
Parkiranje na površinah, rezerviranih za dostavo blaga
je v dostavnem času prepovedano, dovoljena pa je ustavitev
za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet
dostave.
Z globo 80 € se za prekršek kaznuje voznik, ki parkira
brez posebnega dovoljenja za parkiranje na površinah iz drugega odstavka tega člena.

e) Parkirne površine v objektih
35. člen
Parkiranje v objektih je dovoljeno le na površinah, ki so
določene za parkiranje vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
4. Območja umirjenega prometa
36. člen
Za območja umirjenega prometa se lahko namenijo posamezne ceste ali ulice, oziroma posamezna območja mesta
ali naselij, katerih funkcija je pretežno bivalnega značaja in
sicer na predlog krajevne skupnosti, mestne četrti, ali občanov
posameznega območja.
Območja umirjenega prometa določa Mestna uprava po
predhodni obravnavi na občinskem SPVCP.
5. Območja omejene hitrosti
37. člen
Če je zaradi gostote prometa pešcev in kolesarjev ter njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov potrebno omejiti
hitrost vozil pod 50 km/h, lahko Mestna uprava, po prehodni
obravnavi na občinskem SPVCP, določi za del mesta ali naselja
(v območju vrtcev, šol ipd.) območja omejene hitrosti.
V območjih omejene hitrosti, hitrost ne sme biti omejena
na manj kot 30 km/h.
6. Površine in objekti, dani v uporabo
za cestni promet
38. člen
Površine in objekti, dani v javno uporabo za cestni promet, se lahko uporabljajo kot javne prometne površine, kolikor
takšen interes izkaže njen lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec in če je to v interesu upravljavca javnih prometnih
površin za zagotavljanje javnih interesov lokalnega pomena.
Površine iz prejšnjega odstavka se dajo v uporabo za
cestni promet na podlagi pogodbe sklenjene med njenim lastnikom ali od njega pooblaščenim upravljavcem ter Mestno
občino Murska Sobota.
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Kolikor ni s pogodbo drugače določeno, prevzame Mestna občina Murska Sobota z dnem podpisa pogodbe vse
pravice, obveznosti in odgovornosti kot jih ima na javnih prometnih površinah.
39. člen
Površine, dane v uporabo za cestni promet, se lahko
prenesejo med javne prometne površine ob smiselnem upoštevanju določb odloka o občinskih cestah v Mestni občini
Murska Sobota.
7. Udeležba koles in koles z motorjem v prometu
40. člen
Na javnih prometnih površinah je dovoljeno puščati kolesa
le na mestih oziroma postajališčih za kolesa, ki jih za to določi
Mestna uprava in so opremljena s stojali.
V Mestni občini Murska Sobota je prepovedano naslanjati
kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na
javne prometne površine, ob drevesa v območju javnih prometnih površin, ob drogove prometnih znakov in drogove javne
razsvetljave ali ob druge objekte in naprave v javni rabi (mikrourbana oprema, robniki pločnikov, kolesarskih stez ipd.).
Izvajalec vzdrževalnih del v javno korist, na javnih prometnih površin, je odgovoren, da so mesta, določena za puščanje
koles, primerno opremljena, urejena in vzdrževana.
Z globo 40 € se kaznuje voznik kolesa, ki ravna v nasprotju z prvim in drugim odstavkom tega člena.
8. Udeležba živali v prometu
41. člen
Uporaba vprežnih vozil je na območju ožjega mestnega
središča in glavnih mestnih vpadnic dovoljena le z dovoljenjem
Mestne uprave, v katerem se določijo pogoji.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati vprežnih vozil in vprežnih živali brez nadzora.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
42. člen
Jezdeci smejo uporabljati javne prometne površine le s
posebnim dovoljenjem Mestne uprave, v katerem se določijo
pogoji.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
Z globo 40 € se kaznuje za prekršek jezdec, ki ravna v
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
III. PROMETNA SIGNALIZACIJA
IN PROMETNA OPREMA
43. člen
Prometna signalizacija in prometna oprema na javnih
prometnih površinah je last Mestne občine Murska Sobota.
Za vzdrževanje, postavitev, dopolnitev in odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme ter drugih ukrepov v
zvezi z ureditvijo prometne signalizacije in opreme na površinah iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo določbe zakona o
cestah in odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska
Sobota, kolikor ni s tem odlokom določeno drugače.
44. člen
Prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih
prometnih površinah, za potrebe novih investicij, tekočega
vzdrževanja, gradbišč, športnih in drugih prireditev, postavlja
in vrši nadzor nad njo, vzdržuje in odstranjuje javno podjetje
za vzdrževanje javnih prometnih površin.
Elaborat oziroma skico začasnega prometnega režima
lahko izdela javno podjetje za vzdrževanje javnih prometnih
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površin in fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje te dejavnosti.
Z globo 1.000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 500 €.«
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA MESTNIH REDARJEV
PRI ZAGOTAVLJANJU REDA NAD USTAVLJENIMI
IN PARKIRANIMI VOZILI
45. člen
Pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda nad
ustavljenimi in parkiranimi vozili, občinski redarji izvajajo ukrepe
po Zakonu o pravilih cestnega prometa in tem odloku.
Pooblastila in dolžnosti mestnih redarjev pri izvajanju
njihovih nalog so urejena z odlokom o nadzoru izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini Murska Sobota ter z odlokom o
ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Murska Sobota.
1. Pogoji in način odvoza nepravilno
parkiranih vozil
46. člen
Odvoz nepravilno parkiranega vozila v skladu z določili
ZPrCP‑ja opravi izvajalec, ki bo izbran v skladu z zakonodajo.
Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma najemnika
vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej določen
za ta namen.
Vozilo se preda vozniku ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov za odvoz in varovanje vozila.
Višino stroškov za odvoz parkiranega vozila in stroške
varovanja vozila določi mestni svet.
Stroške za odvoz parkiranega vozila in stroške varovanja
vozila, se plača izvajalcu odvoza.
47. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je mestni redar že
napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar
vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50 %
višine stroškov za odvoz.
Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko vozilo s katerim se
opravlja odvoz, spelje z mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.
48. člen
Mestni redar mora vsako vozilo, za katero je odredil odvoz, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec odvoza dolžan
poravnati nastalo škodo.
2. Pogoji in način priklenitve nepravilno
parkiranih vozil
49. člen
Mestni redar odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je nepravilno parkirano a ne izpolnjuje pogojev za odvoz v skladu z
določili ZPrCP‑ja.
Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na parkirnih površinah iz 32. člena tega odloka in nima ustreznega
dovoljenja za parkiranje.
Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkirano
na površinah iz 23. člena tega odloka, če zanj ni bila plačana
predpisana parkirnina.
50. člen
Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo
vozila.
Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki bo
izbran v skladu z zakonodajo (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve lisic).
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51. člen
Na vetrobransko steklo vozila iz prejšnjega člena tega
odloka mestni redar namesti pisno obvestilo o prekršku.
Poleg pisnega obvestila o prekršku mora mestni redar
na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred
voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu, prilepiti tudi pisno opozorilo za voznika, da so na
vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen
o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve in
odstranitve lisic.
Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme
odpeljati ali premikati, dokler lisice niso odstranjene.
52. člen
Mestni redar mora vsako vozilo, na katero se priklenejo
lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in
odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
53. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic določi mestni
svet s sklepom.
Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenjanja lisic
na vozilo, plača 50 % višine stroškov priklenitve in odstranitve
lisic ter stroške uporabe lisic.
Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice
zaklenjene.
54. člen
Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe
lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic.
Če stroški iz prejšnjega odstavka tega člena niso poravnani v 24 urah, mestni redar odredi odvoz vozila na varovan
prostor.
55. člen
Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov iz drugega odstavka 54. člena
tega odloka, če je dokazilo predloženo vsaj dve uri pred iztekom časa, določenega z drugim odstavkom tega člena, sicer pa
najkasneje do 7.00 ure naslednjega delovnega dne.
Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6.00
in 17.00 uro.
Odstranjevanje lisic se lahko opravlja tudi izven časa, določenega v prejšnjem odstavku, ter ob praznikih in dela prostih
dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku stroškov iz 54. člena tega odloka.
Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti
vozilo z mesta kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se
na vozilo lisice ponovno priklene.
56. člen
Za odstranitev lisic, ki jo izvede nepooblaščena oseba, za
namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic, se zaračuna
odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan priklenitve
lisic, namernega poškodovanja ali odtujitve.
Račun izstavi izvajalec priklenitve in odstranitve lisic lastniku ali najemniku vozila, na katerega so bile lisice priklenjene.
V. NADZOR
57. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo občinski redarji,
občinska inšpekcija, po pooblastilu Mestne uprave tudi izvajalec gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje
javnih prometnih površin.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 45/03) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 18/06) ter Sklep o uvedbi dovolilnic za
parkiranje na urejenih parkirnih prostorih (modrih conah), za
katere se pobira parkirnina, ter o določitvi višine nadomestila
za dovolilnice (Uradni list RS, št. 32/06).
59. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2011-4
Murska Sobota, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5004.

Odlok o denarni socialni pomoči v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB‑2, 23/07 popr., 4/07 popr., 122/07
Odl. US), 26. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih
(Uradni list RS, št. 61/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10
in 84/10 – Odl. US) in 17. člen Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na 9. seji dne 22. decembra
2011 sprejel

ODLOK
o denarni socialni pomoči v Mestni občini
Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, kriteriji za določitev višine denarne socialne pomoči in postopki dodeljevanja
denarne socialne pomoči v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez
lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 %
presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega
člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno
bivališče v Mestni občini Murska Sobota, izkoristili pa so že vse
zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
3. člen
Denarna socialna pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
4. člen
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za:
1. nakup ozimnice in kurjave,
2. doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok,
3. za premostitev trenutne socialne ogroženosti,
4. plačilo pogrebnih stroškov,
5. obdarovanja otrok in občanov ob novem letu, ki se
nahajajo v rejništvu in v zavodih.
5. člen
Znesek denarne socialne pomoči iz 1., 2. in 3. točke
4. člena tega odloka znaša do največ 200,00 EUR.
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Denarna socialna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za letovanja ter v primeru, ko strokovna
služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila
namensko uporabljena.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem
znesku kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli,
če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
Center za socialno delo lahko o opravičenosti do denarne
socialne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo
glede dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do pomoči.
7. člen
Izjemoma in sicer ob izredno težki materialni ogroženosti
posameznika in družine, zaradi elementarnih nesreč ali drugih
težkih življenjskih situacij, ki ogrožajo dostojno preživetje posameznika ali družine, se denarno socialno pomoč lahko dodeli v
skladu z merili za določitev višine minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, ki jih določa 26. člen Zakona o
socialno varstvenih prejemkih. Ta se lahko poveča na 200 %.
O dodelitvi denarne socialne pomoči iz prvega odstavka
tega člena Center za socialno delo Murska Sobota predhodno
pridobi soglasje Mestne občine Murska Sobota.
8. člen
Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upravičen pokojnik, ki je bil prejemnik denarne socialne pomoči po
zakonodaji na področju socialnega varstva in nima zavezancev,
ki so ga po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 14/89) v času njegovega življenja bili dolžni
preživljati.
9. člen
Kljub izkazanemu dohodku lahko strokovna služba Centra
za socialno delo, na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev, odkloni plačilo pogrebnih stroškov. Kolikor je pokojnik
svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem,
ni upravičen do povračila pogrebnih stroškov, kot tudi v primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega
premoženja.
10. člen
V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih
stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V tem primeru občina
priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.
11. člen
Za pokojnika se poravnajo najnujnejša pogrebna oprema
in storitve v višini kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kolikor Center za socialne delo,
glede na dejansko situacijo, ne odloči, da se stroški najnujnejše
pogrebne opreme in storitev plačajo v celoti.
12. člen
Postopke o denarnih socialnih pomočeh, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Mestno občino Murska Sobota, vodi in o
njih odloča Center za socialno delo Murska Sobota.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne socialne
pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne
pomoči« pri Centru za socialno delo Murska Sobota.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo
in s tem odlokom.
13. člen
Center za socialno delo Murska Sobota preveri podatke
iz vloge in dokazil in v roku trideset dni od vložitve zahtevka
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odloči o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči
z odločbo.
Zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota je
možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu
odločbe na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Murska
Sobota odloča župan Mestne občine Murska Sobota.
14. člen
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 105/00).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 007-0034/2011
Murska Sobota, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5005.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola III Murska Sobota

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US,
8/96, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. in
140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) in 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB
in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
9. seji dne 22. decembra 2011 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola III Murska Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola III Murska Sobota (Uradni list RS, št.
17/97, 60/98, 23/07 in 33/10) se prvi odstavek 1. člena dopolni
tako, da glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota, s sedežem v Kardoševi ul. 2, Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni
vzgojno‑izobraževalni zavod Osnovna šola III Murska Sobota,
(v nadaljevanju: šola), v čigar sestavo sodi:
– bolnišnični oddelek.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2011-2
Murska Sobota, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Stran

15012 /
5006.

Št.

110 / 31. 12. 2011

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl.
US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) ter
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradni list Republike Slovenije
Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 5/11, 34/11 in 85/11 – v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
Konto

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino, parc. št. 1348, cesta, površine 391 m², katastrska
občina 105 – Murska Sobota (ID 105‑1348/0‑0).

I.

2. člen
Parcela št. 1348, katastrska občina 105 – Murska Sobota
postane lastnina Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, matična štev. 5883172 do 1/1.

70

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

703
704

Št. 3506-0001/2011-2
Murska Sobota, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

TRŽIČ
5007.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v
obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT‑B) in 29. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) je župan Občine Tržič dne 22. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju
januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Tržič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).

700

706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722

73
730
731
74
740
741

2. člen

II.

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Tržič
za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in

Opis

40
400

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ
TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SR. IZ DRŽ.
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČ. EU
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

Začasno
financiranje
2012 [1]
V EUR
3.256.216
2.927.123
2.379.108
2.049.515
240.340
89.253

548.014
471.894
1.250
15.525
7.400
51.945
43.444
38.035

5.409
0

285.649
285.649

2.751.950
857.183
179.105

Uradni list Republike Slovenije
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430
431

432

75

750
751
44
440
441

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.)–(II.+V.)

Št.

30.652
606.726
40.700

1.098.152
146.155
618.737

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)

X.
XI.

Stran

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.–IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)–
(II.+V.+IX.)

15013
146.002

–146.002

358.263

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen

101.838

(posebni del proračuna)

231.421

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani Občine Tržič.

793.416
793.416
3.200

100

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen

3.100

504.265

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

0
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
0

Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2012 ni
predvideno.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.
5. KONČNA DOLOČBA

0

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.

504.265

C. RAČUN FINANCIRANJA
50
500
55

550

110 / 31. 12. 2011 /

0
146.002

Št. 4100-0002/2011-51
Tržič, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Stran

15014 /

Št.

110 / 31. 12. 2011
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VSEBINA
4999.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012
(ZDIU12)
14999

OBČINE
5000.
5001.

5002.
5003.
5004.
5005.
5006.
5007.

BLOKE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto
2011
15001
Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v
obdobju januar–marec 2012
15003

MURSKA SOBOTA

Obvezna razlaga Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Murska Sobota
Odlok o denarni socialni pomoči v Mestni občini
Murska Sobota
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III
Murska Sobota
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

15003
15003
15010
15011
15012

TRŽIČ

Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar–marec 2012
15012
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