1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

1. TOČKA DNEVNEGA REDA:
SKLEP O POTRDITVI PROGRAMA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU
OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2016
OBČINA LJUTOMER
OBČINSKI SVET
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Ljutomer
(Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11, 2/13 ) ter 19. člena Odloka o zbiranju komunalnih
odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer,
št. 4/2010) je Občinski svet Občine Ljutomer na 1. izredni seji,
sprejel
SKLEP št.

Občinski svet Občine Ljutomer potrdi Program zbiranja komunalnih odpadkov v občini Ljutomer za
leto 2016.

Številka: 354/2015-10Datum:

mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA

Vročiti:
- Komunalno-stanovanjskemu podjetju Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer
- vsem Krajevnim skupnostim na območju občine Ljutomer
- Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj
- Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Ljutomer, Kriţevci, Radenci, Razkriţje in Verţej
- Arhiv, tu
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

O b r a z l o ţ i t e v:
Izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb zbiranja ter prevoza komunalnih odpadkov, je v
skladu z 19. členom Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na
območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2010) Občini Ljutomer posredoval
Program zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Ljutomer za leto 2016.
Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov potrdi pristojni organ Občine Ljutomer.
Vsebina programa je določena v 23. členu Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter
prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2001),
kateri določa, da mora program vsebovati podatke o prevzemnih mestih po naselju, koledarje zbiranja za
posamezno vrsto podatkov, koledar zbiranja za kosovne in nevarne odpadke, koledar čiščenja zabojnikov,
plan obveščanja uporabnikov storitev javne sluţbe ter plan obratovanja Zbirnega centra Ljutomer.
Glede na teţave, ki se pojavljajo ob ekoloških otokih je v programu podan predlog, da izvajalec javne sluţbe
pripravi analizo moţnosti in smiselnosti ukinitve ekoloških otokov s finančno oceno.
Občinska uprava je Program zbiranja komunalnih odpadkov uskladila z izvajalcem javnih sluţb zbiranja ter
prevoza komunalnih odpadkov, zato se Občinskemu svetu Občine Ljutomer predlaga, da Program obravnava
in v predlagani obliki sprejme.
V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št.
2/2010) bo poročevalec pri tej točki dnevnega reda predstavnik podjetja KSP Ljutomer d.o.o.

Pripravila:
Andreja TORIČ, višja svetovalka

mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

2. TOČKA DNEVNEGA REDA:
SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LJUTOMER (NUSZ) ZA LETO 2016
OBČINSKI SVET
OBČINE LJUTOMER
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. glasilo Občine
Ljutomer št. 11/09, 7/11 in 2/13) in 17. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Ljutomer (Ur. glasilo Občine Ljutomer št. 7/08 in 12/09), je Občinski svet Občine Ljutomer na 1. izredni
seji,
sprejel
S K L E P št.
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2016

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ljutomer za leto
2016 znaša 0,0044032 EUR.
II.
Nadomestilo izterjuje Odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem sklepu izda
zavezancu Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Murska Sobota.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, uporabljati pa se prične
od 1. januarja 2016.
Številka: 442-10/2015
Datum:

mag. Olga Karba, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA

Vročiti:
- Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj
- Oddelek za finance in druţbene dejavnosti
- Arhiv, tu
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

O b r a z l o ţ i t e v:
V skladu z določili 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Ur.
glasilo Občine Ljutomer št. 7/08 in 12/09) vrednost točke za izračun nadomestila določi Občinski svet
Občine Ljutomer s sklepom na predlog ţupana.
Dokler občinski svet ne določi vrednosti točke na zgoraj opisan način, se vrednost točke s 1. januarjem
tekočega leta valorizira z indeksom rasti cen ţivljenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi
z enakim obdobjem prejšnjega leta.
Vrednost točke za leto 2015 je znašala 0,0044032 EUR.
Predlagamo, da ostane vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2016 v enaki višini.
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine
Ljutomer in se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč, pripravo in opremljanje stavbnih
zemljišč in investicije v javno infrastrukturo. Zbrana sredstva se porabijo praviloma na območju krajevne
skupnosti v kateri so bila zbrana.
Odmera nadomestila je v letu 2015 znašala skupaj okrog 785.269,00 EUR.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog sklepa o višini vrednosti točke za nadomestilo za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Ljutomer za leto 2016 obravnava in sprejme.
V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
2/2010) bo poročevalec pri tej točki dnevnega reda Aleš Vaupotič.

Pripravil:
Aleš Vaupotič, višji svetovalec

mag. Olga Karba, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

3. TOČKA DNEVNEGA REDA:
SKLEP O PODPORI PROJEKTA ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE
OBČINA LJUTOMER
OBČINSKI SVET
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11 in 2/13) je
Občinski svet Občine Ljutomer na 1. izredni seji,
sprejel

S K L E P št.
Občinski svet Občine Ljutomer sprejme sklep o podpori projektu »Svetovni dan čebel zdruţuje
Slovence in povezuje svet«, ki ga vodi Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s čebelarskimi društvi.

Številka:
Datum:

032/2015-

Mag. Olga KARBA, univ. dipl. prav.,
ŢUPANJA

Vročiti:
- Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica
- Arhiv,tu
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

O b r a z l o ţ i t e v:
Čebele in ostali opraševalci so za ţivljenje ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina
pridelane hrane na svetu in čebele imajo med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem
opraševalci omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa poleg tega s
svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispevajo še k izboljšanju kakovosti prehrane za ljudi.
V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima pomembno vlogo ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih
pridelkov. Zato bo Republika Slovenije, na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, organizaciji Zdruţenih
narodov predlagala, da 20. maj razglasi za SVETOVNI DAN ČEBEL. Datum je izbrala in predlagala
Čebelarska zveza Slovenije, ker je to dan, ko se je rodil Anton Janša (1734-1773), ki je poznan kot začetnik
oz. prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu ter eden takratnih najboljših poznavalcev čebel.
Do zdaj so pobudo podprle ţe številne organizacije in posamezniki, med drugim tudi največja svetovna
čebelarska organizacija Apimondia.
Ker pobuda zdruţuje različne organizacije in posameznike se Občinskemu svetu Občine Ljutomer predlaga,
da sprejme predlagani sklep in tako podpre omenjeni projekt.
V skladu s 24. členom poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št.
2/2010) bo pri tej točki dnevnega reda poročevalec Tomislav Zrinski.

Pripravila:
Bojana B. Škrlec, strokovna sodelavka

Mag. Olga Karba, univ. dipl. prav.
ŢUPANJA
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

4. TOČKA DNEVNEGA REDA:
SKLEP O PODPORI OHRANJANJA OBDELAVE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN NA OBMOČJU
OBČINE LJUTOMER
OBČINSKI SVET
OBČINE LJUTOMER
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) v povezavi z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih
območij in spomenikov narave na območju občine Ljutomer (Uradne objave Pomurja št. 14/76) je Občinski
svet Občine Ljutomer na 1. izredni seji,
sprejel

S K L E P št.

Občinski svet Občine Ljutomer podpira ohranjanje obdelave vinogradniških površin kot prednostne
kmetijske dejavnosti in nanje vezanih dopolnilnih dejavnosti turizma vinskih cest ter ostale turistične
ponudbe.

Številka: 032-/2015-10Datum:

mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA

Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Območna enota Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor
- SKZG RS, Območna izpostava Ljutomer, Glavni trg 13, 9240 Ljutomer
- KS Ţelezne dveri
- Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj
- Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Ljutomer, Kriţevci, Radenci, Razkriţje in Verţej
- Arhiv, tu
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

O b r a z l o ţ i t e v:
Na območju občine Ljutomer je bil ţe leta 1976 sprejeti Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij
in spomenikov narave na območju Občine Ljutomer (Uradne objave Pomurja št. 14/76) in velja še danes.
Zavarovano območje narave zajema poleg zelenega pasu mesta Ljutomer tudi Krajinski park ljutomerski
ribniki in jeruzalemske gorice. Območje krajinskega parka ljutomerski ribniki in jeruzalemskih goric obsega
območja naslednjih katastrskih občin: Slamnjak, Gresovščak, Plešivica, Ilovci in Radomerje. V krajinskem
parku je dovoljeno krajevno običajno gospodarjenje tako, da se ohranja estetska podoba krajine. Terase
jeruzalemskih goric predstavljajo krajinsko vrednoto, ki jo je potrebno ohranjati, saj predstavljajo eno
najbolj prepoznavnih turističnih zanimivosti z značilnim krajinskim vzorcem.
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS,št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)
vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave, katerega namen je varstvo naravnih vrednost in ohranitev
sestavin biotske raznovrstnosti. V splošnih izhodiščih strateškega dela odloka o Občinskem prostorskem
načrtu občine Ljutomer – UPB1 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2015), je določeno, da je pri
načrtovanju usmeritev prostorskega razvoja Občine Ljutomer potrebno upoštevati tudi izhodišča, določena v
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, kjer so Jeruzalemske gorice opredeljene kot območje s
prepoznavnimi krajinskimi značilnostmi, pomembnimi na nacionalni ravni.
Ohranjanje podobe kulturne krajine in s tem vinogradniških teras je za občino in drţavo izrednega pomena,
saj je tako za razvoj turizma kot za razvoj dejavnosti v prostoru, estetska podoba krajine izrednega pomena.
Naloga občine kot tudi drţave je ohraniti estetsko podobo krajine in jo zaščititi kot del naraven in kulturne
dediščine.
Jeruzalemske gorice s terasastimi vinogradi predstavljajo krajinsko vrednoto ki je ena najbolj prepoznavnih
turističnih zanimivosti z značilnim krajinskim vzorcem. Kar pomeni, da je cilj ohranjanje vinogradov na
terasah poleg dolge zgodovine, pomembno tudi zaradi ohranjanja estetske podobe krajine.
Območje Jeruzalemskih goric je vizualno izredno pestro in ponuja veliko doţivljajsko vrednost. In ravno ta
splošna vrednost pokrajinske lepote vinorodnih teras Jeruzalemskih goric je glavni turistični adut vzhodnega
dela Slovenskih goric.
Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave na območju Občine Ljutomer
na zavarovanem območju prepoveduje izvajati posege v naravo na način, ki poslabšujejo stanje, spreminjajo
ali uničujejo naravno vrednoto in s tem zmanjšujejo estetsko podobo krajine. Odlok tudi določa, da je
dovoljeno krajevno običajno gospodarjenje tako, da se ohranja estetska podoba krajine in da je za vsako
spremembo kulture potrebno soglasje Zavoda RS za varstvo narave, ko tudi za vse ostale posege v prostor.
Ker kljub pozivom odgovornih inštitucij o sodelovanju in pripravi potrebnih dokumentov ter posegi, ki se ţe
dogajajo na zemljiščih in povzročajo veliko škodo, predlagamo Občinskemu svetu občine Ljutomer, da
sprejme sklep in s tem prepreči zaustavitev uničevanja estetske podobe krajine in poskrbi za zaščito najlepših
primerov starih, tradicionalnih kulturnih teras pred propadanjem ter poskrbi za še večjo prepoznavnost
Jeruzalema v svetu.
V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
2/2010) bo poročevalec pri tej točki dnevnega reda Jerneja Rajner.

Pripravila:
Jerneja RAJNER, višja svetovalka

mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

5. TOČKA DNEVNEGA REDA:
IMENOVANJA:
 MNENJE K IMENOVANJU KANDIDATKE ZA RAVNATELJICO VRTCA LJUTOMER
OBČINA LJUTOMER
OBČINSKI SVET
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/2012 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS), 18. člena Statuta Občine
Ljutomer ( Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) in drugega in četrtega odstavka
53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS. št. 16/2007 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr., 20/2011, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D in 47/15) ter na podlagi vloge Sveta Vrtca Ljutomer, je Občinski svet Občine Ljutomer na 1.
izredni seji,
sprejel

M N E N J E št.
Občinski svet Občine Ljutomer daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke ___________,
stanujoče, ________________, za ravnateljico Vrtca Ljutomer.

Mnenje se posreduje Svetu Vrtca Ljutomer.

Številka: 031-1/2015-421
Datum:

mag. Olga Karba, univ. dipl. prav.
ŢUPANJA

Vročiti:
- Svet Vrtca Ljutomer
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- Oddelek za finance in druţbene dejavnosti
- Arhiv, tu
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

Obrazloţitev:
Ravnatelja javnega vrtca imenuje svet vrtca. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in
mnenje sveta staršev. Svet javnega vrtca lahko o imenovanju odloči brez mnenja lokalne skupnosti, če le-ta
ne poda mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere
kandidata za ravnatelja, posreduje obrazloţen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Svet Vrtca Ljutomer je zaprosil Občino Ljutomer za mnenje o kandidatkah Rajtman Nadi, stanujoči v
Ljutomeru, Ulica Ludvika Bratuša 10 in Ţuman Kseniji, stanujoči v Radomerju 6, Ljutomer, ki sta se
prijavili na razpis za ravnateljico Vrtca Ljutomer in izpolnjujeta pogoje. K vlogama je bil priloţen tudi
program vodenja zavoda.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 11. 11. 2015 obravnavala vlogo Sveta Vrtca
Ljutomer in programa obeh kandidatk. Komisija predlaga, da se obe kandidatki povabi na sejo Občinskega
sveta, da predstavita sebe in svoj program. Na podlagi predstavitev naj Občinski svet Občine Ljutomer
odloči, kateri kandidatki bo podal pozitivno mnenje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tudi predlaga, da se po predstavitvi in razpravi,
izvede tajno glasovanje.
V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
2/2010) bo poročevalec pri tej točki Joţe Panič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
Joţe Panič, predsednik

mag. Olga Karba, univ. dipl. prav.
ŢUPANJA
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1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER
30. novembra 2015

6. TOČKA DNEVNEGA REDA:
PREMOŢENJSKO PRAVNE ZADEVE:


DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM OBČINE
LJUTOMER ZA LETO 2015

OBČINA LJUTOMER
OBČINSKI SVET
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11. čl. Zakona o stvarnem premoţenju drţave in
samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPSLS (Ur.l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013 –ZDU-1G, 50/2014,
90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) ter 6. in 7. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013 in 10/14), je Občinski svet Občine
Ljutomer na 1. izredni seji,
sprejel
SKLEP ŠT.:
Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem Občine Ljutomer
za leto 2015
I.
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA
V Načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja se doda:
Zap. št. 38
- Naselje in občina v kateri se načrtuje nakup: Jeruzalem, Ljutomer
- parcelna številka: 271/6, 271/11 in 272
- katastrska občina in šifra k. o.: 266 Plešivica
- Okvirna velikost: 906 m2
- Vrsta nepremičnine: zemljišče
- Predvidena vrednost: 4.460,00 EUR
- Utemeljenost: gre za zemljišče po kateri poteka lokalna cesta LC 302181 in vodovod v okviru projekta
vodooskrbe Pomurja - Sistem C
Zap. št. 39
- Naselje in občina v kateri se načrtuje nakup: Noršinci pri Ljutomeru, Ljutomer
- parcelna številka: 174/1
- katastrska občina in šifra k. o.: 243 Noršinci
- Okvirna velikost: 243 m2
- Vrsta nepremičnine: zemljišče
- Predvidena vrednost: 450,00 EUR
- Utemeljenost: gre za zemljišče na katerem ţe stojijo vodovodni jaški, poteka pa tudi vodovod v okviru
projekta vodooskrbe Pomurja - Sistem C in izgrajen bo vodomerni jašek med občino Kriţevci in Občino
Ljutomer.
Zap. št. 40
- Naselje in občina v kateri se načrtuje nakup: Radoslavci, Ljutomer
- parcelna številka: 575/6 in 575/9
- katastrska občina in šifra k. o.: 256 Radoslavci
- Okvirna velikost: 291 m2
- Vrsta nepremičnine: zemljišče
- Predvidena vrednost: 2.700,00 EUR
- Utemeljenost: nakup parc. št. 575/6 je nujen zaradi izgradnje prečrpališča v okviru projekta vodooskrbe
Pomurja - Sistem C, po parc. št. 575/9 pa poteka cesta št. 223131.
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Zap. št. 41
- Naselje in občina v kateri se načrtuje nakup: Cezanjevci, Ljutomer
- parcelna številka: 875/2, 366/4, 366/6 in 1001/2
- katastrska občina in šifra k. o.: 258 Cezanjevci
- Okvirna velikost: 550 m2
- Vrsta nepremičnine: zemljišče
- Predvidena vrednost: 369,00 EUR
- Utemeljenost: gre za zemljišče po kateri poteka dovozna cesta do novega objekta vrtca v Cezanjevcih,
zemljišča se bodo zamenjala z zemljišči v lasti Občine Ljutomer
Zap. št. 42
- Naselje in občina v kateri se načrtuje nakup: Moravci v Slovenskih goricah
- parcelna številka: 538/3, 538/2 in 539/8
- katastrska občina in šifra k. o.: 254 Moravci
- Okvirna velikost: 370 m2
- Vrsta nepremičnine: zemljišče
- Predvidena vrednost: 1.184,00 EUR
- Utemeljenost: gre za zemljišče po kateri poteka lokalna cesta LC 223121 in vodovod v okviru projekta
vodooskrbe Pomurja - Sistem C
Zap. št. 43
- Naselje in občina v kateri se načrtuje nakup: Krapje, Občina Ljutomer
- parcelna številka: 56/2
- katastrska občina in šifra k. o.: 239 Krapje
- Okvirna velikost: 93 m2
- Vrsta nepremičnine: zemljišče
- Predvidena vrednost: 930,00 EUR
- Utemeljenost: gre za zemljišče po kateri poteka lokalna cesta LC 223011 in vodovod v okviru projekta
vodooskrbe Pomurja - Sistem C
II.
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM
V Načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem se dodajo:
Zap. št. 55
- Parc. št.: 860/5 in 860/3
- katastrska občina in šifra k. o.: 258 Cezanjevci, Občina Ljutomer
- vrsta nepremičnin: kmetijska in gozdna zemljišča
- kvadratura zemljišč: 487 m2
- Posplošena trţna vrednost: 297,00 EUR
Številka: 478/2015-10Datum:

mag. Olga Karba, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA
Vročiti:
- Oddelek za premoţenjsko pravne in splošne zadeve
- Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj
- Oddelek za finance in druţbene dejavnosti
- Arhiv, tu
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Obrazloţitev:
Pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoţenjem drţave ter načela in postopke
pridobivanje, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoţenjem drţave in občin, urejata in predpisujeta
Zakon o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS in Uredba o
stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti – v nadaljevanju: Uredba.
V skladu s 11. čl. Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti in 13. čl.
Uredbe je potrebno potrditi Načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem Občine Ljutomer za posamezno leto in
je dokument, ki ga predloţi ţupanja Občinskemu svetu pri predlogu Odloka o proračunu občine. Načrt
ravnanja za leto 2015 je bil predloţen k predlogu Proračuna Občine Ljutomer za leto 2015, sprejet pa je bil
na seji dne 7. 1. 2015.
Med letom se lahko načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem spreminja oz. dopolnjuje. V času od sprejetja
načrta se je pojavilo nekaj dodatnih potreb za pridobitev oz. odtujitev nepremičnega premoţenja, ki smo jih
vključili v predlagano dopolnitev.
Gre za nujne nakupe zemljišč, po katerih poteka vodovod v okviru projekta vodooskrbe Pomurja - Sistem C
in v enem primeru za cesto do novega vrtca v Cezanjevcih.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog dopolnitev obravnava in sprejme.
V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
2/2010) bo poročevalka pri tej točki Ana Ţnidarič.

Pripravila:
Ana Ţnidarič, višja svetovalka

mag. Olga Karba, univ.dipl.prav.
ŢUPANJA
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