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'skllp§čin Gornja Radgona, Lendaya,LjutomerinMur$k!'SOilota.'
:tj.')
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-'Stevilka: 400-1/84 'batum: 23/11-1984
Predsednik
skupščine občine ,1.·l·
Emil'KUHAR,1. ri'"

416/4,41615,418/1,
41812,418/3,-419,420/1,420/2,420/3,421,423,
:"J24, 425; 426, 427/1!42112,427/3,
428, 429/1, 42912, 429/3,429/4,
42915,42916;41012, 431h, 431/2,,431/3,432,433,434,435/1,
435i2,
,43Si3, 43514, 43611, 43612, 436/3, 436/4, 437; 438/1, 438/2, 438/3,
-~814, 4381S, 438/6, 43817,439,440, 441H, 441/2,600, '601,603, stp. 78
stp. 81, stp. 82, stp. 84, stp. 88, stp. 90, 5tp,92, stp. 101,.stp, 106 instp.
ll5se pripoji h katastrski občini Cven.
fld'nel:katastrske
občine Ml;lta, ki obSega parcele št. 136, 137/1, 137/2,
fli38, 139: 140/1, 140/2,.140/3, 140/4, 14015', 140/6, 14017, 140/8, 140/9,
J:W/l(), )41/1, 14112, 141/3, 142, 143, 1404/1, 144/2,760,690,691,
stp.
"32,5(0:53, stp. 64, stp. 84, stp. 115 Jnstp. 116 se pripoji h katastrski
;()bČini~ven.
'
\
3. člen

Sprememba Ol;lmočij1Qltastrskih občin Cven, Krapje in Mota se izvede v vseh delih zemljiško-katastrskega operata pri geodetski upravi občine
Ljutomer in zemljiško-knjižnega operata pri Temeljnem sodišču Murska
Sobota - enota Ljutomer v skladu z veljavnimi predpisi.
Na podlagi 8. in 14. člena zakona ~ lmenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Ur. 1. SRS, št. 5080), 13 členaj)ravilnika'odoločanju
imen naselij in ulic ter o oMačevanju naselij, ulic in stavb (Ur. 1. SRS.
11/80) ter 260.,člena statuta občine G. Radgona (Ul. objave, št. 41/81),je
skupščina občine G. Radgona na seji zbora krajevnih skupnosti in zbora
združenega dela dne 26. novembra 1984 sprejela

it.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer'in Murska Sobota.
Stevilka: 015-1184/1
Datum: 23/11-1984

ODLOK

Predsednik
skupščine občine
Emil KUHAR, I. r.

o priključitvi delov dololenih naselij k naselju Gornj ••Radgona
1. člen
V občini,G. Radgona se priključij~ deli naslednjih naselij:

- del naselja Hercegovščak. k,. o. Hercegovščak, območje s hišnimi
številkami 1, 12, 52, 53, in s hišnimi označbami bšl, bš 2, bš 3, bš 4. bš
13, bš 14 se priključi naselju G. Radgona. Preostali del naselja Hefcegovščak obdrži ime Hercegovščak.
'
, - del naselja Noričkj vrh, k. o. Police, območje s hišnimi številkami
1,2,3,4
in s hišnimi oz~i
bš 1, bš 2,bš3, bš.4, bš5, bš28, bš29,
b'š se priključi naselju O.Radgona.
Pre4;lStali del naselja Norički vrh
obdrži ime Norički vrh.
- del naselja Mele, .k. o. Mele, območje s hišno' številko 3 in s
'hišnimi označbami bš 1, bš 2, bš3, bš 4. bš 5. bš 7 se nrikliuči na,;eliu G.
Radgona. Preostali del naSelja Mele obdrži Mele,'
2. člen
Za geodetske zadeve' pristojni ol:>činski upravni organ poskrbi
iivedbO tega odloka in vpis v ustreme evidence.

ZlJ

3. člen
Ta odlok začne veljati 'osmi dan po objavi v Uradnih objavah.
Stevilka: 015-2184-06
G.Radgona, dne 3. 12.1984
.,-,;::'ilL
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Predsednik,
skupščine občine G. Radgona
Jože KOLBL
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4. člena ~akona o zemljišketJ1;~atastru (Ur. list SttS,šL
16/74~l~a
Republiške geodetske uprave,št,015-7/2-84 z dne 18. 6.
1984 ter '184. člena statuta občine Ljutomer (Uradne objave občinskih
skuPščin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota št. ,
44/81 in 12/83) je Skupščina ~bči~e Ljutomer na seji zbOra krajevnih
, skupnosti dne 23. Il. 1984 sprejela
'

ODWK
spremembi katastrske ~eJe med klltastrsldml oblJnaml Cven, KrapJe ln
Mota na območju obane L,iutomer
"
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. ODREDBO
o prlstojbhlah

Zil

obvezneveterina~o-sanltarne
v oblini Ljutomer

preglede ln dovoljenja

1. člen
S to odredbo se določijo pristojbine za veterinarsko-sani~e
preglede
za potrdila!n dovoljenja iz 49. člena Zakona o varstvu žiValipred kužnimi
boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, štev. 43176)
25.,27. in 30. člena Zakona o varstvu živali pred kužoiJili boleznimi (Uradni list SRS, štev .18177).
•
,
2. člen
Pri dolOČitvipristojbin za obveme veterinarsko-sanitarne preglede se
določi umlt postavka 654,00 din, v kateri je zajeti tudi 15Dfoprispevek za republiški sklad za zatiranje živalskih kužnih bo1emi.
Stroški za veterinarsko-sanitarni nadzor potrebnih laboratorijskih
preiskav v pooblaščenih delovnih organizacijah plaČIlzavezanec veterinarsko-sanitarnih pregledov neposredno in po dejanskih stroških.

1
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Na podlagi 45. člena Zakona o varstvu živali pred kužnimi bOleznimi
,(Ur. list SRS, štev. 18/77 in 2178) in 212. člena Statuta občine Ljutomer
(Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava; Ljutomer
in Murska Sobota. štev. 44/81 in 12183) je Izvršni svet skupščine občine
Ljutomer na seji, dne 27. Il. 1984 sprejel

3. člen
Za obvezni veteririarslčo-sanitami nadzor mesne predelave DO "Ljutpmerčan" TOZD Mesna predelava "Simentaika" Ljutomer ter za pregled ,
klavnih živali, ki jih "Simentalka" kolje izven sedeža občine, se plača pristojbina po dejansko opravljenih urah.
4. člen
veterinarsko-sanitarni nadzor valilnice KZ "Ljutomer-Križevci" TOZD Mursko polje Križevci se določi pristojbina v mesku 2,60 din
za 100 komadov ~ajc, oziroma izvaljenih piščancev.

za obvemi

,

1.l!len
S tem odlokom se spremeni območje katastrsk.ih občin Cven, Kr,pje'
ln Mota.
•
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2. člen
Del katastrske občine I<rapje, ki .obseaa parcele. št. 413/1, 41312,
';t13/3, 413/4, 414/1, 41412,414/3, 41415,414/6, -416/1, 41612,'416/3,
"/

5. člen '
Za obvezni veterinarsko-sanitarni nadzor proizvodnje v mlekarni DO
"MLEKOPROMET" Ljutomer se plača pristl;ljbina po dejansko opravljenih urah.
'
6. člen
obvezne veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih
proizvodov, surovin in odpadkov ter za obvezne preglede parklarjev, pe-

za

