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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski
svet Občine Renče-Vogrsko na 3. korespondenčni seji, dne 2. 11. 2007, sprejel naslednji

SKLEP
1.
Za določitev odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih se
ustanavlja služnostna pravica, se uporablja naslednji cenik:
•
-

Odškodnine za pogodbeno ustanovljeno služnostno pravico na kmetijskih zemljiščih
vrt, njiva
2,40 EUR/m2
travnik
1,35 EUR/m2
gozd
1,00 EUR/m2
pašnik
0,50 EUR/m2

•
-

Odškodnine za pogodbeno ustanovljeno služnostno pravico na stavbnih pravicah
zazidano stavbno zemljišče
3,00 EUR/m2
nezazidano stavbno zemljišče
3,00 EUR/m2
javna cesta
3,00 EUR/m2

2.
Če služnostni upravičenec, za zemljišče v katerega posega, predloži cenitev sodno
zapriseženega cenilca ustrezne stroke, se lahko za določitev odškodnine za ustanovljeno
služnost, upošteva tudi ta.
3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Številka: 00701-41/2007-1
Datum: 2. 11. 2007

Župan
Aleš Bucik l.r.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPDPO) in 39. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS št. 7/2007),
izdajam
SKLEP
o začasnem financiranju občine Renče-Vogrsko

1.
V obdobju od 01.01.2008 do uveljavitve Odloka o izvrševanju proračuna Občine
Renče-Vogrsko za leto 2008 vendar najdlje do 31.03.2008, se financiranje funkcij
občine ter njenih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje
na podlagi Odloka o izvrševanju proračuna za leto 2007 in za iste programe kot v letu
2007.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile
vključene v proračun leta 2007.
2.
V obdobju, navedenem v 1. točki tega sklepa, se smejo uporabiti sredstva do višine,
sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine RenčeVogrsko za leto 2007.
3.
Po preteku obdobja, navedenega v 1. točki tega sklepa, se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun Občine Renče-Vogrsko za leto 2008.

Številka: 00705-10/2007-1
Bukovica, dne 17.12.2007

Župan Občine Renče-Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

