
  

UURRAADDNNOO  GGLLAASSIILLOO  
OOBB IINNEE  LLJJUUTTOOMMEERR  

 
 
 
ŠTEVILKA:  7/2011              LJUTOMER, 27. oktober  2011 
  
 
 
VSEBINA URADNEGA GLASILA: 
 
 

48. ODLOK O REBALANSU PRORA UNA OB INE LJUTOMER ZA LETO 2011 
 

  
49. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OB INE LJUTOMER 

 
  

50. SOGLASJE K STATUTU JAVNEGA ZAVODA SPLOŠNA KNJIŽNICA  LJUTOMER 
  

 
51. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KADROVSKEM 

ŠTIPENDIRANJU, STIMULIRANJU ŠTUDENTOV IN ŠTUDIJSKIH POMO EH V 
OB INI LJUTOMER 
 
 

52. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 
 



URADNO GLASILO OB INE LJUTOMER 
št. 7/2011, 27. oktober  2011 

 

 2

 
48.  

 
Na podlagi 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 40. 
lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB4) in 18. lena Statuta Ob ine Ljutomer (Uradno 

glasilo Ob ine Ljutomer št. 11/2009) je Ob inski svet Ob ine Ljutomer na 9. redni seji 26. 10. 2011 sprejel 
naslednji  
 

ODLOK O REBALANSU PRORA UNA OB INE LJUTOMER 
ZA LETO 2011 

 
I. SPLOŠNA DOLO BA 
 

1. len 
2. len Odloka o prora unu Ob ine Ljutomer za leto 2011 (Uradno glasilo Ob ine Ljutomer, št. 3/2011) se 
spremeni tako, da se glasi: 
 
V splošnem delu prora una so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del prora una se na ravni podskupin kontov dolo a v naslednjih zneskih: 
 

                                                                                                                v evrih 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           
Skupina/Podskupina kontov/ Konto                              Rebalans 2011                            
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                     11.635.106
      
     TEKO I PRIHODKI (70+71) 9.534.799
70 DAV NI PRIHODKI                                                                  7.989.513

700 Davki na dohodek in dobi ek                                      7.005.415
703 Davki na premoženje                                              769.498
704 Doma i davki na blago in storitve                             214.600

71 NEDAV NI PRIHODKI                                                              1.545.286
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja        861.013
711 Takse in pristojbine                                                       12.720
712 Globe in druge denarne kazni                                                                          32.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                        226.980
714 Drugi nedav ni prihodki                                                 412.373

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                           802.590
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                       30.000
722 Prihodki od prodaje zemljiš  in neopredmetenih sredstev 772.590

73 PREJETE DONACIJE                                              2.000
730 Prejete donacije iz doma ih virov                          2.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                 1.295.717
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij 1.271.717
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije 24.000

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                       11.459.151
 
40 TEKO I ODHODKI                                                            3.285.666

400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim                            853.673
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost            135.129
402 Izdatki za blago in storitve                                       1.959.582
403 Pla ila doma ih obresti                                          44.000
409 Rezerve                                                        293.282

41 TEKO I TRANSFERI                                                              4.516.829
410 Subvencije                                                              73.705
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom              2.770.071
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    393.131
413 Drugi teko i doma i transferi                                      1.279.922

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                 3.316.459
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.316.459

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                           340.197
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski      uporabniki   68.779

     432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom 271.418
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III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       175.955
 

 
B.  RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                  Rebalans 2011                          
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH      DELEŽEV 
(750+751+752) 

7.000

75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL 7.000
750 Prejeta vra ila danih posojil 1.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 6.600
V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 1.800
44 DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1.800
440 Dana posojila 0
441 Pove anje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 1.800
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

5.200

 
C.  RA UN FINANCIRANJA_ 

Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                  Rebalans 2011 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
 50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Doma e zadolževanje                                                                                0
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550) 218.000
 55 ODPLA ILA DOLGA (550) 218.000

550 Odpla ila doma ega dolga                     218.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -36.845
X.  NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -218.000
XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)                                                              -175.955
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA                36.845

9009 Splošni sklad za drugo 36.845
 
Posebni del prora una sestavljajo finan ni na rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: podro ja prora unske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov ob inskih prora unov. Podprogram je razdeljen na prora unske postavke, te pa na 
podskupine kontov in podkonte, dolo ene s predpisanim kontnim planom.  
 
Posebni del prora una na ravni prora unskih postavk - podkontov in na rt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Ob ine Ljutomer.  
 
Na rt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. len 
Odlok o rebalansu prora una Ob ine Ljutomer za leto 2011 za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Ob ine Ljutomer. 
 
 
Številka: 410/2011-10-140 
Datum:   26. 10. 2011 
 
 

 Županja Ob ine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 
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49. 

 
Na podlagi 29. in 64. lena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) je Ob inski svet Ob ine Ljutomer  na 9. seji,  26. 10. 2011,  sprejel 
naslednje 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OB INE LJUTOMER 
 

1. len 
V drugem odstavku 3. lena Statuta Ob ine Ljutomer (Uradno glasilo Ob ine Ljutomer št. 11/2009), se v 

osmi alineji besedilo »s sedežem v Stro ji vasi 24« spremeni tako, da se glasi: »s sedežem v Stro ji vasi 39 b«.  
 

2. len 
V 23. lenu se za tretjim odstavkom dodata novi 4. in 5. odstavek, ki se glasita:  
 
» e lan ob inskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan 
mora ob inski svet in ob insko volilno komisijo obvestiti o odstopu lana ob inskega sveta v roku osmih dni od 
prejema pisne odstopne izjave.  
 
e župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti ob inskega sveta in ob inske volilne komisije, lahko ob inski 

funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na 
upravno sodiš e. Upravno sodiš e o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega lena odlo i 
meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odlo i vrhovno sodiš e v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja 
tudi kandidat za lana ob inskega sveta, ki bi bil izvoljen, e ne bi bil izvoljen lan ob inskega sveta, ki mu je 
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za lane ob inskega sveta, s 
katere bi bil ta kandidat izvoljen.« 
Dosedanja 4. in 5. odstavek postaneta 6. in 7. odstavek.  
 

3. len 
Te spremembe in dopolnitve statuta za nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Ob ine 

Ljutomer. 

 
Številka: 007/2011-10-141 
Datum: 26. 10. 2011 
 

 Županja Ob ine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
  

50. 
        
Na podlagi 18. lena Statuta Ob ine Ljutomer (Uradno glasilo Ob ine Ljutomer št. 11/2009) in 27. lena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Uradno glasilo Ob ine Ljutomer št. 5/2004, 5/2007 in 
3/2011) je Ob inski svet Ob ine Ljutomer na predlog Statutarno pravne komisije na 9. redni seji, dne 26. 10. 
2011  sprejel naslednje  
 

SOGLASJE  št. 143 
 
Ob inski svet Ob ine Ljutomer daje soglasje k Statutu javnega zavoda Splošna knjižnica  Ljutomer, ki ga je Svet 
Javnega zavoda sprejel na svoji seji, dne 23. 6. 2011.  
 
To soglasje se objavi v Uradnem glasilu Ob ine Ljutomer.  
 
 
Številka: 033/2011-10-143 
Datum:   26. 10. 2011 
 
 
                                                                 Županja Ob ine Ljutomer: 

mag. Olga Karba, l.r. 
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51. 

 
Na podlagi 21. lena Zakona o lokalni samoupravi  /ZLS-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 94/07-uradno pre iš eno besedilo, št. 
76/08, 79/09 in 51/10), 8. in 18. lena Statuta Ob ine Ljutomer (Uradno glasilo Ob ine Ljutomer št. 11/09) je 
Ob inski svet Ob ine Ljutomer na 9. seji, 26. 10. 2011, sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KADROVSKEM ŠTIPENDIRANJU, 
STIMULIRANJU ŠTUDENTOV IN ŠTUDIJSKIH POMO EH V OB INI LJUTOMER 

 
1. len 

V Pravilniku o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomo eh v ob ini Ljutomer (Uradno 
glasilo Ob ine Ljutomer št. 5/2007 in 2/2008) se dopolni naziv tako, da se po novem glasi: PRAVILNIK O 
KADROVSKEM ŠTIPENDIRANJU, NAGRAJEVANJU ŠTUDENTOV IN ŠTUDIJSKIH POMO EH V OB INI LJUTOMER. 
 

2. len 
Naziv Poglavja III se spremeni, tako, da se po novem glasi:  
»NAGRADE ŠTUDENTOM« 
 

3. len 
31. len se spremeni tako, da se glasi: 
»Do nagrade so upravi eni redni in izredni študentje, ki so državljani Republike Slovenije, in imajo stalno 
prebivališ e v ob ini Ljutomer.  
Študentje, ki so zaposleni, niso upravi eni do nagrad študentom.«. 
 

4. len 
32. len se spremeni tako, da se glasi: 
»Nagrada ob vpisu v višji letnik se študentom podeli ob vpisu v višji letnik višješolskega, visokošolskega in 
univerzitetnega študija ter za vsako leto podiplomskega študija v teko em študijskem letu. Študent lahko pridobi 
nagrado za en letnik samo enkrat. 
Do nagrade ob zaklju ku študija so upravi eni študentje, ki predložijo diplomo, dokazilo o dokon anju magisterija 
ali doktorata za obdobje zadnjega študijskega leta.«. 
 

5. len 
33. len se spremeni tako, da se glasi: 
»Ob ina Ljutomer objavi razpis za pridobitev nagrad v mesecu oktobru ali novembru. Razpis se objavi v Uradnem 
glasilu Ob ine Ljutomer in na spletni strani Ob ine Ljutomer. Obvestilo o razpisu se objavi tudi v lokalnem mediju.  
 

6. len 
34. len se spremeni tako, da se glasi:  
»Vlagatelji vloge za nagrado v vlogi navedejo naslednje podatke: 

- ime in priimek, 
- stalno prebivališ e, 
- rojstne podatke, 
- dav no številko, 
- stopnjo študija, 
- navedbo izobraževalne ustanove in smer študija, 
- številko ra una za nakazilo, 
- navedbo letnika v teko em študijskem letu oz. datum diplomiranja, pridobitve magistrskega ali 

doktorskega naziva.« . 
 

7. len 
35. len spremeni tako, da se glasi: 
»Študentje dobijo nagrade v naslednji višini: 

- nagrada za napredovanje v višji letnik  (1. bolonjska stopnja) 55 €, 
- nagrada za napredovanje v višji letnik (2. bolonjska stopnja)  

in nagrada za diplomo na višješolskem študiju 75 €, 
- nagrada za diplomo (1. bolonjska stopnja)  100 €, 
- nagrada za magisterij (2. bolonjska stopnja) 200 €, 
- nagrada za specializacijo po univerzitetnih programih in znanstveni magisterij  300 €, 
- nagrada za doktorat 500 €. « 
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8. len 

36. len se spremeni tako, da se glasi: 
»Na predlog Komisije za štipendiranje izda Ob inska uprava Ob ine Ljutomer vlagateljem sklep o dodelitvi 
nagrade oziroma sklep o neizpolnjevanju pogojev za dodelitev nagrade. Vlagatelji lahko v roku 8 dni po prejemu 
sklepa podajo pritožbo na župana/-njo.«.  
 

9. len 
37. len se spremeni tako, da se glasi: 
»Nakazilo sredstev vlagateljem se opravi v roku 30 dni od dneva izdaje sklepa.«. 
 

10. len 
V 42. lenu se v prvem odstavku za besedo vpisnine doda »in šolnine«. 
 
PREHODNE IN KON NE DOLO BE 

 
11. len 

V obdobju do zaklju ka študija po starih programih, se specializacija po višješolskih programih in visokošolski 
programi vrednotijo po 1. bolonjski stopnji, specializacija po visokošolskih strokovnih programih in univerzitetni 
programi po 2. bolonjski stopnji. 
 

12. len 
Dolo be v poglavju III NAGRADE ŠTUDENTOM, ki se nanašajo na podeljevanje nagrad ob zaklju ku študija, se 
za nejo uporabljati v letu 2012, ko bodo lahko študentje podali vloge za nagrade ob zaklju enem študiju za 
študijsko leto 2011/2012. 
 

13. len 
Ta pravilnik za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Ob ine Ljutomer. 
 
Številka: 011/2011-10-142 
Datum:   26. 10. 2011 
 
       

 Županja Ob ine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r.  

 
52. 

 
Na podlagi 29. lena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 8. in 18. 
lena Statuta Ob ine Ljutomer (Uradno glasilo Ob ine Ljutomer št. 11/09), je Ob inski svet Ob ine Ljutomer na 9. 

redni seji, 26. 10. 2011, sprejel naslednji 
 

SKLEP št. 144   
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

 
1. S tem sklepom se ukine status zemljiš a v javnem dobru, ki je ozna eno s parc. št. 346/2 pot v izmeri 

152 m2 k.o. 272 - Stro ja vas (ID 799588). 
 

2. Nepremi nina iz prejšnjega lena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane 
last Ob ine Ljutomer. 

 
3. Sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Ob ine Ljutomer. 

 
Številka: 478-10/2011-144 
Datum:   26. 10. 2011 
 
 Županja Ob ine Ljutomer: 

mag. Olga Karba, l.r. 
 
 
 
 
Tisk v nakladi 4000 izvodov: 
TISKARNA KLAR,  Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota 




