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MEDOBÈINSKI URADNI VESTNIK
Š T A J E R S K E  I N  K O R O Š K E  R E G I J E

leto V Maribor, 15. december 2000 št. 21

V S E B I N A

Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

313. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih
in zgodovinskih spomenikov v občini Dravograd

314. Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih po-
rabnikov občine Dravograd v letu 2001

315. Sklep o prenehanju javnega dobra v občini Dravograd
316. Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto

2001
317. Sklep o določitvi cene vzgojno izobraževalnega progra-

ma vrtca v občini Lovrenc na Pohorju
318. Pravilnik o kolektivnih znamkah, ki opredeljujejo ce-

lostno podobo mesta Maribor
319. Sklepi o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti

kot predstavnikov lokalne skupnosti v svete srednjih
šol in dijaških domov v Mariboru

320. Sklep o razrešitvi člana in sklep o imenovanju člana
Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja mestne-
ga sveta mestne občine Maribor

321. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet
Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Ma-
ribor

322. Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v
sveta otroškega vrtca Pobrežje in Osnovne šole Tabor
II v Mariboru

323. Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine
Miklavž na Dravskem polju

324. Odlok o ustanovitvi vaških odborov v občini Muta
325. Odlok o priznanjih občine Muta
326. Odlok o prazniku občine Muta
327. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Muta

za leto 2000
328. Sklep o ukinitvi skladov v občini Muta

329. Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter na-
jemnin za grobove na pokopališču Fram v občini Rače –
Fram

330. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2001 v občini Rače – Fram

331. Sklep o soglasju k ceniku dimnikarskih storitev v obči-
ni Rače – Fram

332. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih voda v občini Rače – Fram

333. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča v občini Rače – Fram

334. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občin-
skih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov v občini Rače – Fram

335. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln na
področju občine Radlje ob Dravi

336. Odlok o dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objek-
tov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje

337. Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
občine Radlje ob Dravi

338. Spremembe in dopolnitve statuta občine Radlje ob
Dravi

339. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Selnica
ob Dravi za leto 2000

340. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana občine Ruše za območje občine Selnica
ob Dravi

341. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Vuze-
nica za leto 2000
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Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.
list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št.
17/99) je Občinski svet občine Dravograd na svoji 17. seji, dne
30. novembra 2000, sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih

kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Dravograd

1. člen
V Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih

spomenikov v občini Dravograd (MUV, št. 23/97) se 9. točka 7.
člena spremeni tako, da se glasi:

“PODKLANC, spomenik NOB, parc. št. 452/3, k.o. Dobrova
pri Dravogradu.”

2. člen
Druga določila odloka ostanejo nespremenjena.

3. člen
Odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prične

veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 015-03-16/00 Župan
Datum: 30. november 2000 Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd., s. r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99) in 105. člena statuta občine Dravograd (MUV, št. 17/99) je
Občinski svet občine Dravograd na svoji 17. seji, dne 30. novembra
2000, sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb proračunskih

porabnikov v letu 2001

1. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto

2001 se financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno na-
daljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto
2000 (MUV, št. 5/00 in 16/00).

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva

do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v
proračunu za preteklo leto.

3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdob-

ju začasnega financiranja, so sestavni del bilance prihodkov in
odhodkov proračuna Občine Dravograd za leto 2001.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 062-02/98-17 Župan
Datum: 30. november 2000 Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd., s. r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,  63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/
99, 59/99, 70/00 )  in 16. čl. Statuta občine Dravograd (MUV, št.
17/99) je Občinski svet občine Dravograd na svoji 17. seji, dne
30. novembra 2000, sprejel naslednji

S   K   L   E   P
o prenehanju javnega dobra

I.
Na zemljišču parc.št. 761/10 travnik 3 v izmeri 80 m2 vpisa-

nem v seznamu S009 k.o. Šentjanž pri Dravogradu preneha status
javnega dobra.

II.
Na zemljišču iz I. tč. tega sklepa se po prenehanju javnega

dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem  sodišču v Slovenj Gradcu
vpiše lastninska pravica v korist Občine Dravograd do celote.

III.
Ta sklep začne veljati  8  dni po objavi v Medobčinskem urad-

nem vestniku.

Številka: 062-02/98-17 Župan Občine Dravograd
Datum: 30. november 2000 Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd., s. r.
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Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/
99) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97 –
odločba US, 67/97 -  odločba US, 56/98, 61/99 – odločba US in
89/99 – odločba US) ter 15. člena Statuta občine Lovrenc na Po-
horju (MUV št. 11/99) je Občinski svet občine Lovrenc na Pohor-
ju na 21. redni seji, dne 30. novembra 2000, sprejel

O D L O K
o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001 (v na-

daljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financi-
ranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

2. člen
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun fi-

nančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001 se določa v

naslednjih zneskih:

v 000 SIT
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 339.957
II. Skupaj odhodki 339.304
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.) 653
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba

kapitalskih deležev (IV.-V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna 0
IX. Odplačila dolga 653
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 653
XI. Zmanjšanje (povečanje) sredstev na računih

(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.) 0
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Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdat-
kov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju je zajet v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v
računu financiranja in je sestavni del odloka.

3. člen
Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge

nesreče izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna
v višini 1.600.000,00 SIT. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši
vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine
Lovrenc na Pohorju 2 % letnih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov za prejšnje leto.

4. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračun-

ske rezervacije za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na
posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke na posame-
znih postavkah do višine 500.000,00  SIT.

5. člen
Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, za

izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere se sred-
stva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: poplava, suša, požar,
potres in druge naravne nesreče, epidemije, oziroma preprečeva-
nje epidemije živalskih kužnih bolezni in rastlinskih škodljivcev,
skladno z 99. členom Statuta Občine Lovrenc na Pohorju.

6. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih lik-

vidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne
vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomer-
nega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna
ne more uravnovesiti,  za začasno kritje odhodkov najame posoji-
lo do 5 % sprejetega proračuna, ki pa mora biti vrnjeno do konca
proračunskega leta.

7. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o prerazporejanju proračun-

skih sredstev znotraj posameznih dejavnosti opredeljenih v po-
sebnem delu proračuna , o realiziranih prerazporeditvah pa sproti
obvešča občinski svet.

8. člen
Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju jav-

nih zavodov, katerih ustanovitelj je občina oziroma za dajanje ga-
rancij in poroštev, vendar o tem obvešča Občinski svet občine
Lovrenc na Pohorju, na prvi naslednji seji.

9. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan ali druga oseba,

ki jo pooblasti župan.

10. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajer-

ske in Koroške regije in začne veljati z objavo, uporablja pa se od
1. januarja 2001 dalje.

Župan
Številka: 403-02-002/00 Občine Lovrenc na Pohorju
Datum: 30. november 2000 Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
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Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/
96 in 44/2000), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Ur. list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 44/2000) in 15. člena Statuta
Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99),  je Občinski svet
Občine Lovrenc na Pohorju na svoji  21. redni seji, dne  30.
novembra 2000, sprejel

S K L E P
o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa vrtca v

Občini Lovrenc na Pohorju

1. Cena vzgojno-varstvenega programa v vrtcu v Občini Lovrenc
na Pohorju znaša mesečno na otroka: 38.934,00 SIT

      Navedena cena velja od 1. 1. 2001 dalje.
2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih star-

šev za programe v vrtcih  (Ur. list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in
44/2000).

3. V času poletnih počitnic starši plačajo za otroka rezervacijo
mesta v oddelku vrtca v višini 30 % njim določenega zneska
plačila. Rezervacija se obračuna samo v primeru odsotnosti
od 1. do zadnjega v mesecu.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v občini Lovrenc na Pohorju, za druge starše
pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno pro-
grama in plačilom staršev (domicilna občina).

4. Dnevni strošek živil v ceni programa znaša 400,00 SIT in se
odšteje od zaračunanega prispevka staršev, ob najavljeni mi-
nimalni tridnevni odsotnosti otroka, v enakem odstotku kot se
obračuna prispevek od določene cene programa.

5. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca
ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna v
znesku 2.000,00 SIT za vsako začeto uro zamude.

6. Za primer daljše bolezenske odsotnosti (hospitalizacije) se izra-
čunan prispevek staršev, na

      osnovi  pisne vloge staršev in ob predložitvi zdravniškega potr-
dila, zniža.

7. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo star-
šev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti
otroka v vrtcu.

8. Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 015-03-014/00 Župan
Datum: 7. december 2000 Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
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Na podlagi 8. ter 16. člena Statuta Mestne občine Maribor
(MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98 in 5/2000) ter  23., 24. in
106. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 13/92, 13/
93, 27/93, 34/97, 75/97) ter 1. točke 4. člena in 9. točke 5. člena
Pravilnika o postopku za priznanje znamke (Ur. l. RS,  št. 49/93),
je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 23. seji dne,  27.
novembra 2000, sprejel

P R A V I L N I K
o kolektivnih znamkah, ki opredeljujejo celostno podobo

mesta Maribor

I. PREDMET

1. člen
S tem pravilnikom se določa osem (8) kolektivnih znamk, ki

opredeljujejo celostno podobo mesta Maribor in pogoje za pode-
litev pravice do uporabe kolektivnih znamk, ki opredeljujejo ce-
lostno podobo mesta Maribor.

II. ZNAKI IN LOGOTIPI KOLEKTIVNIH ZNAMK

2. člen
Kolektivne znamke, ki opredeljujejo celostno podobo mesta

Maribor (v nadaljevanju: kolektivne znamke) predstavljajo nasled-
nji znaki in logotipi:
a) znamke, ki so sestavljene iz besede (v velikih tiskanih črkah) v

značilnem logotipu in značilnega znaka:
1. MARIBOR,
z znakom bele kapelice s sivo streho na zelenem griču in s

svetlo zelenimi prečnimi črtami kot trsi (simbol vinorodne Pira-
mide in začetka mesta).

2. POHORJE,
z znakom temno zelene smreke in svetlo zelene bukve (simbol

zelenega Pohorja).
3. VINSKA CESTA,
z znakom sivega cestnega loka v obliki luninega krajca in svetlo

zelenega grozda (simbol vinske ceste in trte).
4. DRAVA,
z znakom belega jadra jadrnice (simbol jadrnice na vodi).
Sestavni del vsake znamke je polkrožno rumeno sonce, ki

obkroža navedene znake ter ustrezna beseda v značilnem logoti-
pu.
b) Znamke, ki so sestavljene samo iz grafičnega znaka (opis v

točki a):
1. znak Piramide - kapelice na zelenem vinorodnem griču, s trsi,
2. znak zelenega Pohorja - temno zelena smreka in svetlo zelena

bukev,
3. znak Vinske ceste - sivega cestnega loka in zelenega grozda,
4. znak Drave - belega jadra jadrnice in modrega vala.

Sestavni del posameznega znaka je rumeno sonce ovalne obli-
ke, ki obkroža 3/4 (tri četrtine) vsakega posameznega znaka.

c) Barvni sistem in tipografija
Osnovna razpoznavna barva serije znakov je rumena, ki se pre-

liva v nič in je v sistemu procesnih barv sestavljena iz:
(magenta) M 15%, (yellow) Y 96% (Pantone: 116) v (0)

1. Barva logotipa MARIBOR je rdeče barve:
M 100%, Y 43%, (črna) K 18,5% (Pantone: 207)

2. Barva logotipa POHORJE je svetlo zelen:
C 56%, Y 100% (Pantone: 376)
smreka: C 100%, Y 91%, K 6% (Pantone: 355)
bukev: C 65%, Y 100% (Pantone: 369)

3. Barva logotipa VINSKA CESTA je svetlo zelen:
C 56%, Y 100% (Pantone:  376)
grozd: C 56%, Y 100% (Pantone: 376)
najsvetlejše polje: C 30, Y 60 (Pantone: 367)
cesta v barvnem prelivu iz K 65% v 0%, (Pantone: 424) v (0).

4. Barva logotipa DRAVA je svetlo moder (isto val brez barvne-
ga preliva):
C 100%, Y 6%, K 18,5% (Pantone: 313).
Tipografija pri oblikovanju logotipov (MARIBOR, POHOR-
JE...) je Century Old Style Bold.

III. UPORABA KOLEKTIVNIH ZNAMK

3. člen
Nosilec kolektivnih znamk celostne podobe mesta Maribor je

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: nosilec znamk).

4. člen
Nosilec znamk je dolžan uporabljati kolektivne znamke za last-

ne potrebe. Dolžni so jih uporabljati in predstavljati tudi vsi orga-
nizatorji javnih prireditev mestnega značaja, ki imajo promotivno
informativni značaj.

Seznam javnih prireditev mestnega značaja pripravi Javni go-
spodarski zavod za turizem Maribor s soglasjem nosilca znamk.

5. člen
Kolektivne znamke se prednostno uporabljajo:

- za promocijo turističnih, kulturnih, sejemskih, znanstvenih in
drugih pomembnih prireditev v Mariboru ter ponudbe mesta
Maribor z okolico,

- pri organizaciji in izvedbi prireditev ter ponudbe na področju
iz prve alinee tega člena in trženju z njimi ter

- pri vključevanju mesta Maribor v domača in tuja združenja.

6. člen
Za vzdrževanje varstva kolektivnih znamk je zadolžen nosilec

znamk v skladu z 2. členom vse dotlej, dokler se bodo izvajale
dejavnosti iz 5. člena tega pravilnika.

IV. NAMEN IN OBSEG UPORABE KOLEKTIVNIH
ZNAMK

7. člen
Poleg tega, da uporablja nosilec znamk le-te za lastno upora-

bo, lahko podeli pravico uporabe na podlagi vloge za pridobitev
pravice uporabe tudi drugim fizičnim in pravnim osebam v skladu
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z nameni iz 5. člena tega pravilnika in cilji aktivne in kakovostne
promocije mesta Maribor z okolico ter z namenom oblikovanja
storitveno turistične ponudbe območja.

8. člen
Kolektivne znamke se uporabljajo za storitve, ki so navedene

v spisku storitev po mednarodni klasifikaciji blaga in storitev, spre-
jeti z Nicejskim sporazumom (priloga), ki je priložen k sleherni
kolektivni znamki.

V. PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIV-
NIH ZNAMK IN POGOJI UPORABE

9. člen
Pravico uporabe kolektivnih znamk dodeli nosilec znamk le

tistim fizičnim in pravnim osebam, ki s svojo dejavnostjo dosega-
jo nadpovprečno kakovost, ali predstavljajo novosti, izvirnost,
funkcionalnost, uporabnost, ohranjanje in oživljanje naravne in
kulturne dediščine, neškodljiv vpliv na okolje in zdravje ljudi,
umetniško in kulturno vrednost, znanstveno raziskovalno delo ter
tako presegajo lokalno raven.

10. člen
Pravica uporabe kolektivnih znamk se lahko dodeli tudi fizič-

nim in pravnim osebam izven Republike Slovenije, če so ti držav-
ljani Republike Slovenije oziroma, ko je Mestna občina Maribor
njihov ustanovitelj ali pokrovitelj (podjetja, društva, združenja in
drugi).

11. člen
Pravica uporabe kolektivnih znamk se dodeli s “pogodbo o

uporabi kolektivnih znamk” (v nadaljevanju:  pogodba o upora-
bi). S pogodbo o uporabi se določijo pravice in obveznosti upo-
rabnika, namen in obseg uporabe, kazni za kršitve določil pogod-
be.

12. člen
Uporabnik kolektivne znamke lahko le-te uporablja v znaku,

besedi in sliki ter v logotipu in grafični rešitvi, ki je zavarovana,
ne sme pa je spreminjati, dopolnjevati ali ji kaj odvzeti.

13. člen
Uporaba kolektivnih znamk je v namene, ki imajo splošno pro-

motivni pomen za mesto Maribor,  brezplačna.

VI. PREDSTAVNIK NOSILCA KOLEKTIVNIH ZNAMK

14. člen
Mestno občino Maribor kot nosilca znamk v zadevah izvaja-

nja tega pravilnika zastopa in predstavlja Oddelek za gospodar-
ske dejavnosti.

O uporabnikih kolektivnih znamk nosilec znamk oziroma nje-
gov Oddelek za gospodarske dejavnosti vodi “knjigo evidence upo-
rabnikov” z naslednjimi podatki: tekoča številka, datum prijave,
ime fizične ali pravne osebe, ime odgovorne osebe s telefonsko

številko, kateri znak ali znak s sloganom se bo uporabljal, datum
in veljavnost pogodbe, morebitne vrednosti ter pripombe.

15. člen
Tudi v postopku zavarovanja kolektivnih znamk bo  nosilca

znamk zastopal predstavnik Oddelka za gospodarske dejavnosti.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
KOLEKTIVNIH ZNAMK TER UKREPI OB KRŠITVI

DOLOČIL

16. člen
Uporabnik kolektivnih znamk ima pravico do njihove upora-

be za čas ter pod pogoji, določenimi s pogodbo v skladu z 11.
členom tega pravilnika ter na način, ki ga določata 12. in 13. člen
tega pravilnika.

Praviloma se pogodba o uporabi sklene z uporabnikom za do-
bo 5 let, lahko pa tudi za krajše ali daljše obdobje.

17. člen
Pogodba o uporabi se lahko razveljavi pred iztekom roka ve-

ljavnosti, če uporabnik ne spoštuje, ne izpolnjuje ali dela v nas-
protju z določili pogodbe.

Pogodbo o uporabi se lahko tudi podaljša, če je to v obojes-
transkem interesu.

18. člen
Če uporabnik ne izpolnjuje določil pogodbe in s tem povzroči

nosilcu znamk nepopravljivo škodo, je dolžan le-to povrniti v zah-
tevanem znesku in v določenem roku.

19. člen
Po preteku veljavnosti pogodbe o uporabi kolektivnih znamk,

izgubi uporabnik vse pravice do nadaljnje uporabe kolektivnih
znamk, razen v primeru podaljšanja njene veljavnosti.

20. člen
Če uporabnik po poteku veljavnosti pogodbe o uporabi ali po

predčasnem odvzemu pravic kolektivne znamke še dalje neupra-
vičeno uporablja, se proti njemu vloži tožba z odškodninskim zah-
tevkom.

21. člen
Za morebitne spore in nesporazume med nosilcem in uporab-

nikom kolektivnih znamk, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti,
je pristojno sodišče v Mariboru.

VIII. POSEBNA DOLOČILA

22. člen
Uporabnik kolektivnih znamk nima pravice sam in v svojem

imenu odstopiti pravico do njene uporabe katerikoli tretji osebi.
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Če to stori, bo nosilec znamk zoper njega vložil tožbo z odškod-
ninskim zahtevkom.

23. člen
Fizična ali pravna oseba, ki bi pričela z uporabo kolektivnih

znamk brez predhodnega odstopa pravice in sklenitve pogodbe o
uporabi z nosilcem znamk, je dolžna takoj na zahtevo nosilca znamk
predložiti dokumentacijo, iz katere bo viden datum, način in cilj
njene uporabe ter morebitni tržni učinki. V tem primeru bo nosilec
znamk ukrepal v skladu s členi od 93. do 98. zakona o industrijski
lastnini (Ur. l. RS, št. 13/92, 13/93, 27/93, 34/97, 75/97).

24. člen
S tem pravilnikom nosilec znamk odstopa Javnemu

gospodarskemu zavodu za turizem Maribor pravico do obvezne
brezplačne uporabe kolektivnih znamk pri izvajanju njegove
registrirane dejavnosti. Javni gospodarski zavod za turizem
Maribor mora o namenu in cilju uporabe sproti obveščati nosilca
znamk.

IX. KONČNA DOLOČILA

25. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati akt o

kolektivni znamki celostne podobe mesta Maribor št. 01315/002/
94-0800/12 (MUV, št. 3/94).

26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 33301/00009/2000  0600 01 Župan
Datum: 27. november 2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž el., s. r.
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Na podlagi 46.  člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96-popra-
vek), sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavo-
dov: Srednje šole za gostinstvo in turizem, Srednje zdravstvene
šole Juge Polak, Srednje kovinarske strojne šole, Srednje trgov-
ske šole, Srednje kmetijske šole, Dijaškega doma Maribor in Di-
jaškega doma Lizike Jančar, ki jih je sprejela Vlada Republike
Slovenije ter 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št.
27/95, 13/98, 17/98, 23/98 in 5/2000) je mestni svet Mestne obči-
ne Maribor na 23. seji, 23. novembra 2000, sprejel

S K L E P E

Mestni svet Mestne občine Maribor
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Na podlagi 16., 27. in 28. člena Statuta Mestne občine Maribor
(MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98 in 5/2000) ter 90. in 91. člena
Poslovnika mestnega sveta MOM (MUV, št. 2/96) je mestni svet
Mestne občine Maribor na 23. seji, 23. novembra 2000, sprejel

S K L E P A

Mestni svet Mestne občine Maribor

1.
V ODBORU ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO

OKOLJA

r a z r e š i
dr. Danijela REBOLJA funkcije člana.

2.
ZA ČLANA ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN

VARSTVO OKOLJA

i m e n u j e

Roberta GOSTINČARJA.

Številka: 02101-7/99 Župan
Maribor, 24. november 2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž., s .r.

i m e n u j e

ZA PREDSTAVNIKE LOKALNE SKUPNOSTI KOT
PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE V SVETE:

1. SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
- Milana RAZDEVŠKA

2. SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE JUGE POLAK
- Branka MEDIKA

3. SREDNJE KOVINARSKE STROJNE ŠOLE
- Igorja LAZARJA

4. SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE
- mag. Valterja DROZGA

5. SREDNJE KMETIJSKE ŠOLE
- mag. Jožeta PROTNERJA

6. DIJAŠKEGA DOMA MARIBOR
- Igorja JURIŠIČA

7. DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR
- Tanjo RANT.

Številka: 10301-36/2000 Župan
Maribor, 24. november 2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž., s. r
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Na podlagi 36. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami v MOM (MUV, št. 9/96), 8. člena Statuta Javnega
zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor in 16. člena Sta-
tuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98
in 5/2000) je mestni svet Mestne občine Maribor na 23. seji, 23.
novembra 2000, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo štirih let

- Vincenca VEDLINA,
- Andreja STRAMLIČA,
- Slavka MOHARIČA in
- Vasilija LAVRIČA.
ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE V SVET JAVNE-
GA ZAVODA ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MA-
RIBOR.

Številka: 10301-48/2000 Župan
Maribor, 24. november 2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž., s. r.
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Na podlagi 46.  člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96-popra-
vek), 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega za-
voda vrtca Pobrežje Maribor (MUV, št. 9/97), 13. in 15. člena
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Tabor II Maribor (MUV, št. 22/97) ter 16. člena
Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98,
23/98 in 5/2000) je mestni svet Mestne občine Maribor na 23.
seji, 23. novembra 2000, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE:

i m e n u j e
za dobo štirih let

8. V SVET VRTCA POBREŽJE
- Bogdana STUPARJA
- Katarino TOMŠIČ
- Pavla KRISTANA.

9. V SVET OŠ TABOR II
- Alenko IRGOLIČ
- mag. Zvoneta ERBUSA
- Tanjo RANT.

Številka: 10301-55/2000 Župan
Maribor, 24. november 2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž., s. r.
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Na podlagi 29. in 97. člena statuta občine Miklavž na Drav-
skem polju (MUV št. 10/99, 25/99) ter 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Ur. list RS št. 79/99) je župan občine Miklavž na
Dravskem polju, dne 11. decembra 2000, sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe občine Miklavž na

Dravskem polju

1. člen
Do sprejetja proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za

leto 2001 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na pod-
lagi proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2000
(MUV, št. 2/2000 in MUV, št. 19/2000).

2. člen
Sredstva se v obdobju začasnega financiranja smejo uporabiti

v višini in za namene, v skladu z določili 32. člena zakona o jav-
nih financah.

Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega finan-
ciranja so sestavni del proračuna občine Miklavž na Dravskem
polju za leto 2001.
Če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko

župan začasno zmanjša sredstva za posamezne namene.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Številka: 40204/00001/2000 0001 02 Župan
Datum: 11. december 2000 Leo Kremžar, univ. dipl. nov., s. r.
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Na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona o lokalni samo-
upravi (uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/
98, 74/98 in 70/00) 15. in 28. člena statuta Občine Muta (MUV,
št.16/99 in  18/00) je Občinski svet Občine Muta na 20. redni seji,
dne 20. novembra 2000, sprejel

O      D      L      O      K
o ustanovitvi vaških odborov

1. člen
Zaradi zastopanja interesov občanov na območju posameznih

naselij in za opravljanje javnih zadev v Občini Muta se kot posve-
tovalna telesa občinskega sveta ustanovijo vaški odbori.

2. člen
Vaški odbori se ustanovijo za območja naselij:
Zg.Muta, Sp. Muta, Sv. Jernej (Bistriški jarek), Gortina, Per-

nice, Sv. Primož.

3.  člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih za-

dev v občini:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih progra-

mov občine na področju javne infrastrukture na svojem območ-
ju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investi-
cij v javno razsvetljavo na njihovem območju ,

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaš-
čiti vodnih virov pitne vode,

- sodelujejo pri  pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za de-
la s področja gospodarskih javnih služb,

- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja in pri tem so-
delujejo (ureditev gred, vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.),

- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna sig-
nalizacije, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti
ipd.),

- predlagajo programe javnih del,
- sodelujejo in dajejo mnenje pri javnih razgrnitvah prostorskih,

planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove
skupnosti,

- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izved-
benih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega pro-
stora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih
in drugih objektov  v skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spre-
membe režima vodnih virov,

- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami pre-
bivalcev na področju urejanja prostora in varstva okolja,

- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prire-
ditvah,

- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča-
jo župana in občinsko upravo ter po navodilih štaba civilne

zaščite sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite re-
ševanja

- dajejo predloge k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s
premoženjem občine,

4. člen
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo na zborih obča-

nov občani na posameznem območju , za katero je bil odbor usta-
novljen.

Vaški odbori imajo od pet do devet članov.
Predsednik vaškega odbora je član občinskega sveta, ki je bil

izvoljen v isti volilni enoti. V primeru, da na območju, kjer vaški
odbor deluje, ni člana občinskega sveta, predsednika določi občin-
ski svet izmed ostalih članov občinskega sveta.

5. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem poob-

lastilu podžupan ali drugi član občinskega sveta dvajset dni po
imenovanju članov vaškega odbora na zboru občanov.

Seje vaškega odbora sklicuje predsednik vaškega odbora. Se-
jo mora sklicati najmanj dvakrat letno.

Na seje vaškega odbora se vabijo župan in člani občinskega
sveta.

6.  člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, kjer je

navzoča večina članov.
Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Navzoči na seji, ki niso člani vaškega odbora, nimajo pravice

do glasovanja.
Občinski svet je dolžan preučiti predloge, pobude in mnenja

vaškega odbora ter o sprejetih stališčih obveščati vaške odbore.

7.  člen
Občinski svet lahko pred potekom mandata na predlog zbora

občanov posameznega naselja razreši vaški odbor, če:
- se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
- ne izvršuje nalog v skladu s tem odlokom.

Imenovanje novega vaškega odbora se opravi v skladu s 4.čle-
nom tega odloka.

8. člen
Materialne pogoje za delovanje vaških odborov zagotavlja

občina. Izvajanje strokovnih in administrativnih opravil za potre-
be vaškega odbora zagotavlja občinska uprava.

9. člen
Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo žu-

pana, podžupana, člana nadzornega odbora ter s funkcijo delavca
v občinski upravi.

10. člen
Mandat vaškega odbora sovpada z mandatom članov občin-

skega sveta. Člani vaškega odbora se imenujejo najkasneje v roku
90 dni po konstituiranju občinskega sveta.
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11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 46-7/00 Župan Občine Muta
Datum: 20. november 2000 Ivan Draušbaher, s. r.
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Na podlagi  15. člena Statuta Občine Muta ( MUV, št. 16/99 in
18/00) je občinski svet Občine Muta na svoji 20. redni seji, dne
20. novembra 2000, sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Muta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj, pogoje, postopek in način po-

deljevanja priznanj Občine Muta, njihovo obliko ter način vode-
nja evidence.

2. člen
Priznanja občina Muta podeljuje zaslužnim občanom, drugim

posameznikom, podjetjem, družbam, zavodom, društvom in sku-
pinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na po-
dročju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite in
reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki pri-
spevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju
občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Muta.

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

II. PRIZNANJA OBČINE MUTA

3. člen
Priznanja Občine Muta so:

- naziv častnega občana
- priznanje občine:

zlati grb Občine Muta
srebrni grb Občine Muta
bronasti grb Občine Muta

- pisno priznanje in zahvala občine
- pisno priznanje in zahvala župana

4. člen
O podelitvi priznanj Občine Muta odloča občinski svet občine

Muta na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja občine ( v nadaljevanju besedila komisija).

Župan občine lahko podeli priznanja v primerih, ki jih določa
ta odlok.

III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ TER NJIHOVA
OBLIKA

5. člen
Častni občan Občine Muta, je priznanje, ki ga podeljuje občin-

ski svet občanom Občine Muta, drugim državljanom RS, držav-
ljanom tujih držav za izjemno pomembno delo in zasluge, ki po-
menijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine
Muta.

Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje be-
sedilo sklepa o podelitvi naziva “častni občan Občine Muta”.

6. člen
Zlati grb Občine Muta je najvišje priznanje Občine Muta, ki

ga podeli občinski svet:
- posamezniku  za  življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkrat-

ne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega po-
mena

- skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali
dosežke na gospodarskem, družbenem ali drugem področju
življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in
ugled Občine Muta.

7. člen
Zlati grb Občine Muta je reliefni odtis grba Občine Muta, v

velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov)
in pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena
tudi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napi-
som “Zlati grb Občine Muta”, ime in priimek prejemnika (naziv
pravne osebe) ter datum podelitve.

Prejemnik priznanja Zlati grb Občine Muta prejme tudi po-
sebno listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to prizna-
nje podeljeno.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno pri-
znanje Zlati grb Občine Muta.

8. člen
Srebrni grb Občine Muta podeljuje občinski svet posamezni-

kom, skupini občanov, društvom ali drugi pravni osebi ob izjem-
nih enkratnih dosežkih, ob izrednem humanem in požrtvovalnem
dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ali drugih poseb-
nih priložnostih.

9. člen
Srebrni grb Občine Muta je reliefni odtis grba Občine Muta (v

nadaljnjem besedilu občina) velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz sre-
bra čistine 900/000, ki je pritrjen na ustrezno podlago v šatulji.
Na podlago je pritrjena tudi kovinska ploščica ( posrebrena mede-
nina) z vgraviranim napisom “ Srebrni grb Občine Muta), ime in
priimek  (naziv pravne osebe) prejemnika ter datum podelitve.

Prejemnik priznanja Srebrni grb Občine Muta prejme tudi po-
sebno listino, kot je določeno v 2. odstavku 7. člena tega odloka.
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V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ dve pri-
znanji Srebrni grb Občine Muta.

10. člen
Bronasti grb Občine Muta podeljuje občinski svet posamezni-

kom, skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za po-
sebne uspehe in dosežke na področju življenja in dela, pomembne
za občino in dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do soljudi.

Bronasti grb Občine Muta lahko podeli uglednim gostom in
delegacijam tudi župan.

11. člen
Bronasti grb Občine Muta je reliefni odtis grba občine v veli-

kosti 45 x 35 mm, izdelan iz brona, ki je pritrjen na ustrezno pod-
lago v šatulji. Na podlagi je pritrjena kovinska ploščica (baker) z
vgraviranim napisom “Bronasti grb Občine Muta”, ime in prii-
mek (Naziv pravne osebe) prejemnika ter datum podelitve.

Prejemnik priznanja Bronasti grb Občine Muta prejme tudi
posebno listino, kot je določeno v drugem odstavku 7. člena tega
odloka.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ tri in
župan največ dve priznanji Bronasti grb Občine Muta.

12. člen
Občinski svet podeljuje  občanom, skupinam občanov in prav-

nim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih po-
dročjih življenja in dela pismeno priznanje in pismeno zahvalo.

Priznanje je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s ka-
terim je bilo priznanje podeljeno.

Zahvala je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s kate-
rim je bila zahvala podeljena.

13. člen
Župan podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim ose-

bam, ki so s svojim delom in prizadevanji prispevali k boljšemu
delu in napredku občine na posameznih področjih življenja in de-
la, pismeno priznanje in pismeno zahvalo.

Priznanje je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s ka-
terim je bilo priznanje podeljeno.

Zahvala je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s kate-
rim je bila zahvala podeljena.

IV. POSTOPEK ZA PODELITEV
PRIZNANJ

14. člen
Priznanja Občine Muta podeli svet občine s sklepom, spreje-

tim na seji sveta na predlog komisije.

15. člen
Komisija enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja

javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge
za podelitev priznanj. Javni razpis se objavi najmanj 3 mesece
pred podelitvijo.

Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način in sicer na
svečani seji občinskega sveta ali ob posebnih slovesnostih oz. na
svečanem sprejemu ob dogodkih in praznikih pomembnih za obči-
no ali prejemnike priznanj.

Priznanja  vroča župan ali od njega pooblaščena oseba.

16. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj občine

so lahko občani, politične stranke, vaški odbori, podjetja, društva
in druge pravne osebe.

Predlagatelj za podelitev priznanj po tem odloku je lahko tudi
župan.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev pri-
znanja.

17. člen
Javni razpis mora vsebovati:

- pogoje za podelitev priznanj
- podatki, ki jih mora vsebovati predlog
- rok do katerega morajo biti podani predlogi

18. člen
Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni obliki in

mora vsebovati:
- ime in sedež predlagatelja
- osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj
- vrste predlaganega priznanja
- utemeljitev predloga
- priporoča se dokument, ki potrjuje navedbe v obrazložitvi

19. člen
Komisija mora obravnavati predloge za podelitev  priznanj v

15 dneh po poteku roka za oddajo predlogov.
Komisija lahko:

- zahteva od predlagatelja, da predlog dopolni
- predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen
- zaprosi za mnenje ustrezne strokovne ali druge organizacije
- izmed predlaganih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, izbere

najzaslužnejše

20. člen
Komisija glasuje z večino glasov navzočih članov, oblikuje

predlog za podelitev priznanj in ga posreduje občinskemu svetu v
obravnavo in odločanje.

Občinski svet odloča o podelitvi priznanj z večino glasov nav-
zočih članov.

Posebno listino o priznanju podpiše župan.
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne

izključujejo.

V. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH
PRIZNANJIH

21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem pri-

znanj opravlja občinska uprava Občine Muta.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na

vpogled na občinski upravi občine.
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22. člen
Podeljena priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih pri-

znanj kronološko, ki vsebuje naslednje podatke:
- zaporedno številko,
- ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku

priznanja,
- datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja,
- vrsto priznanja,
- datum vročitve priznanja.
-     podatki predlagatelja

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva za izva-

janje tega odloka.

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem

uradnem vestniku.

Številka: 48 – 09/00 Župan Občine Muta
Datum: 20. november 2000  Ivan Draušbaher, s. r.
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Na podlagi 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 7097, 10/98, 74/98 in 70/00) ter
15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 16/99 in 18/00) je občin-
ski svet Občine Muta na svoji 20. redni seji, dne 20. novembra
2000, sprejel

O D L O K
o prazniku Občine Muta

1. člen
S tem odlokom se ureja datum in praznovanje občinskega pra-

znika Občine Muta.

2. člen
Za datum občinskega praznika se določi 25.junij, dan držav-

nosti. Praznovanje pa poteka v mesecu  juniju.

3. člen
Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo občinskega

sveta in spremljajočimi prireditvami.
Ob občinskem prazniku se podeljujejo priznanja občine. Vr-

sto priznanj občine ter postopek in način njihovega podeljevanja
določa splošni akt, ki ga sprejme občinski svet.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem

uradnem vestniku.

Številka: 47-08/00 Župan Občine Muta
Datum: 20. november 2000 Ivan Draušbaher, s.r.
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Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 in 56/98 ), 15. člena Statuta občine Muta ( MUV,
št.16/99 ) ter Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2000 (MUV,
št. 40/99) je Občinski svet Občine Muta na svoji 20. redni seji,
dne 20. novembra 2000, sprejel

O  D  L  O  K
o spremembi odloka o proračunu občine Muta za leto 2000

1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine Muta za l.

2000 (MUV, št. 40/99) se spremeni tako, da se glasi :
Skupni prihodki občinskega proračuna za l. 2000 znašajo

377.434.759,74 SIT
in se razporedijo za:

- tekoče obveznosti 207.632.531,70 SIT
- investicijske obveznosti 169.802.228,04 SIT

Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 49-10/00 Župan Občine Muta
Datum: 20. november 2000 Ivan Draušbaher, s. r.

V skladu z določili 59.člena Zakona o javnih skladih (Ur. list.
RS, št.22/00) in na podlagi 15.člena Statuta Občine Muta (MUV,
št. 16/99 ) je Občinski svet Občine Muta na 19. redni seji, dne 2.
oktobra 2000, sprejel

S K L E P

1. člen
Ukinejo se naslednji skladi Občine Muta:
Stanovanjski sklad Občine Muta, Glavni trg 17, Muta
Ekološki sklad Občine Muta, Glavni trg 17, Muta
Sklad za razvoj malega gospodarstva Občine Muta, Glavni trg

17, Muta.

2. člen
Osnovna sredstva, nepremičnine in drugo premoženje skladov

s 30.09.2000 preidejo v last Občine Muta, Glavni trg 17, Muta.
Prav tako pa Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, s 30.09.2000

prevzema vse pravice in obveznosti skladov.
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3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati odloki in sicer za

Stanovanjski sklad Občine Muta (MUV, št. 20/95), Sklad za raz-
voj malega gospodarstva Občine Muta (MUV, št.20/95) in Odlok
o Ekološkem sladu Občine Muta (MUV, št. 25/95).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 331-46/00 Župan Občine Muta
Datum: 2. oktober 2000 Ivan Draušbaher, s.r.
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Na podlagi druge alineje 16. člena zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št.
34/84 in 26/90), 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99), 18. Alineje 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/
98, 68/98 in 74/98) ter 16. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV
12/99 in 18/00 je občinski svet občine Rače – Fram na svoji 16.
seji, dne 1. decembra 2000, sprejel

S K L E P
o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za

grobove na pokopališču Fram

1. člen
Cenik pogrebnih storitev na pokopališču Fram:

1. Prijava pogreba (klasičen in žarni pokop) 4.600,00  SIT
2. Uporaba mrliške vežice 15.000,00  SIT

- če je pokop pokojnika isti dan kot je
pripeljan v vežico je  cena 25% nižja

3. Izkop in zasip groba – klasičen pokop 19.000,00  SIT
- v zimskem času pri zmrzali se poveča

cena za 50 %
4. Poglobitev groba 2.875,00  SIT
  5. Žarni izkop – priprava za pokop 5.750,00  SIT
  6. Odpiranje in zapiranje žarne niše 1.725,00  SIT
  7. Prenos vencev od vežice do groba 2.300,00  SIT
  8. Soglasje za postavitev spomenika 3.450,00  SIT
  9. Soglasje za obnovo spomenika 1.150,00  SIT
10. Odškodnina za novo grobno polje 5.750,00  SIT
11. Odškodnina za novo žarno grobno polje 1.725,00  SIT
12. Odstranitev  vencev in ureditev prve gomile 5.750,00  SIT
13. Odstranitev vencev pri žarnem grobu 3.105,00  SIT

Za pokop v nedeljo je storitev izkopa in prenosa vencev dražja
za 50 %.

330

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS št.
80/94, 45/97, 56/98, 61/99) , 32. in 33. člen Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. l. 79/99) in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV,
št. 12/99, 18/00), je občinski svet občine Rače - Fram na 16. redni
seji, dne 1. decembra 2000, sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001

1. člen
Z Odlokom o proračunu občine Rače - Fram za leto 2000 (MUV,

št. 1/2000) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih na-
log, ki jih v skladu z zakonom opravlja občina Rače - Fram.

2. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu občine Rače - Fram za leto

2001 se financirajo javne naloge, v obdobju od 1.1.2001 dalje,
začasno na podlagi Odloka o proračunu občine Rače - Fram za
leto 2000.

3. člen
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporabljajo za

nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabnikov, za inve-
sticije pa le v okviru že zagotovljenih sredstev proračuna za leto
2000.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem urad-

nem vestniku, uporablja pa od 1. januarja 2001 dalje.

Številka: 062-02-16/00  Župan občine Rače–Fram
Datum: 6. december 2000 Branko Ledinek, s. r.

2. člen
Enoletna najemnina za najem groba na pokopališču Fram zna-

ša:
- žarni grob 2.300,00  SIT
- enojni grob 2.875,00  SIT
- družinski grob 4.025,00  SIT
- trojni grob 4.600,00  SIT
- grobnica 6.900,00   SIT
- 2 x dvojni grob 6.900,00  SIT

3. člen
V ceni pokopaliških storitev in najemnin ni vračunan davek na

dodano vrednost.

4. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, veljati pa

začne od 1. januarja 2001.

Datum: 062-02-00-16 Občinski svet Občine Rače–Fram
Številka: 6. december 2000 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
List RS, št. 32/93), 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, , 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/
98, 74/98, 70/00) , 47. člena Odloka o odvajanju in čiščenju ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Rače
– Fram (MUV 15/00) ter 7. in 16. člena Statuta občine Rače –
Fram (MUV 12/99 in 18/00)  je občinski svet občine Rače – Fram
na svoji 16.  seji, dne 1. decembra 2000, sprejel
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Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
neg azemljišča v občini Rače – Fram (MUV, št. 14/96) je Občin-
ski svet občine Rače – Fram na 16. redi seji, dne, 1. decembra
2000, sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v občini Rače – Fram

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v občini Rače – Fram se za leto 2001 določi v višini
0,046 SIT.

2. člen
Vrednost točke velja od 1. januarja 2001 dalje.

3. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 062-02-00-16 Župan Občine Rače–Fram
Datum: 6. december 2000 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta  občine Rače – Fram  (MUV 12/
99 in 18/00), 19. Členom odloka lokalnih gospodarskih javnih
službah v občini (MUV 14/96) in 9. členom koncesijske pogodbe
z dne 9.12.1996 med Dimnikarskim podjetjem Vehovar in občino
Rače – Fram, je občinski svet na svoji 16. redni seji, dne 1.
decembra 2000, dal soglasje k

C E N I K – u
dimnikarskih storitev

I.
Občinski svet občine Rače – Fram sprejme cenik dimnikar-

skih storitev z 10% povišanjem storitve čiščenja kar znaša:
  1. Dimovodna tuljava premera do 20 cm 845,90 SIT
  2. Dimovodna tuljava premera nad 20 cm 2.454,10  SIT
  3. Mala kur. naprava toplotne moči do 8 KW 845,90  SIT
  4. Mala kurilna naprava toplotne moči do

50 kw na trdno gorivo 1.381,60 SIT
  5. Mala kurilna naprava toplotne moči do

50 kw na tekoče in plinasto gorivo 1.777,60 SIT
  6. Dimovod premera do 20 cm 366,00 SIT
  7. Iztočnica 845,90 SIT
  8. Zračnik 845,90 SIT
  9. Mala kur. napr. od 50 kw do 300 kw 3.950,00 SIT
10. Mala kur. napr. od 300 kw 500 kw 7.815,00 SIT
11. Mala kur. napr. od 500 kw do 1000 kw 10.835,00 SIT
12. Kurilna naprava od 1 M od 2,5 MW 15.490,00 SIT

II.
Cene ostalih dimnikarskih storitev vključno s cenami paketov

ostajajo nespremenjene oz veljavne po ceniku z dne 24.9.1999..

III.
Cenik stopi v veljavo z dnem objave v Medobčinskem urad-

nem vestniku.

Številka: 062-02-00-16 Župan
Datum: 6. december 2000 Branko Ledinek, s. r.

S K L E P
o določitvi cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavin-

skih voda

1. člen
Cena kanalščine v občini Rače – Fram znaša:

- 43,00 SIT plus 8% DDV mesečno za gospodinjstvo,
- 70,00 SIT plus 8% DDV mesečno za gospodarstvo oz. pravne

osebe.

2. člen
Povišanje cen začne veljati s 1. januarja 2001.

3. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 062-02-00-16 Župan
Datum: 6. december 2000 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/
96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 17. člena
Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) 3. in 4. člena Pravil-
nika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/
98 in 36/00) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV,
št.  23/99) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na nadaljeva-
nju 13. redne seje, dne 27. novembra 2000, sprejel

O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln na področju

Občine Radlje ob Dravi

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev pro-

dajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Obči-
ne Radlje ob Dravi.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to
zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni organ občinske upra-
ve Občine Radlje ob Dravi.

Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi
in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje pristojnega
organa občinske uprave.

Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična in pravna
oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z Zakonom o
trgovini.

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTEV
PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas je od ponedeljka do sobote med 7.00 in

21.00 uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob

nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih so dežurne prodajalne.

3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vlo-

ži pri pristojnem organu občinske uprave.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obraz-

cu, vlogi pa priloži:
- fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tr-

govine na drobno v obravnavani prodajalni,
- dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodaja-

lec plačuje davke in prispevke,
- neto kvadratura prodajalne, v kateri uvaja oz. opravlja dežur-

no prodajo.
V kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem oz.

nakupovalnem centru, je potrebno predložiti še pisno soglasje
upravljavca nakupovalnega centra.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV 12/99
in 18/00) in v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. List RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98 in 70/00) je občinski svet občine Rače – Fram na svoji 16.
redni seji dne 1. decembra 2000, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih

občinskih organov ter o povračilih stroškov

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik i plačah občinskih

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki
je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 20/99.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena pravilnika, ki spremenjen

glasi:
Za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana znaša:

- mesečna nagrada v višini 1,75 količnika
Drugi in tretji odstavek ostaneta nespremenjena.

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena  pravilnika, ki spreme-

njen  glasi:
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša:

- za udeležbo na seji občinskega sveta 0,53 količnika
- za udeležbo na seji odbora ali komisije kot predsednik 0,15

količnika
- za udeležbo na seji odbora ali komisije kot član 0,12 količnika

Tretji, četrti in peti odstavek ostanejo nespremenjeni.

4. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. Člena pravilnika, ki spreme-

njen glasi:
Sejnina za udeležbo na seji znaša 0, 15 količnika.

5. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena pravilnika, ki spreme-

njen glasi:
Nagrada za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora znaša:

- za udeležbo na seji kot predsednik 0,36 količnika
- za udeležbo na seji kot član 0,25 količnika.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 062-02-00-16 Župan
Datum: 6. decembra 2000 Branko Ledinek, s. r.
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Pristojni organ občinske uprave ima pravico od trgovca zahte-
vati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, v
kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

Pristojni organ občinske uprave je dolžan od inšpektorja za
delo in reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju,
pridobiti pisno mnenje v zvezi z izvajanjem delovno-pravne za-
konodaje in kolektivne pogodbe.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine

Radlje ob Dravi so:
- izvajanje delovno-pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe

pri delodajalcu,
- interes trgovcev,
- interes potrošnikov,
- turizem,
- tranzitni cestni promet,
- gostota poseljenosti prebivalstva,
- krajevni običaji,
- nakupovalne navade potrošnikov,
- zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno

klasifikacijo dejavnosti opravlja kot glavno dejavnost, dejavnost
trgovine v enem izmed naslednjih razredov:
- 52.11 – TDr v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
- 52.24 – TDr s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
- 52.26 – TDr s tobačnimi izdelki,
- 52.27 – TDr v drugih specializiranih prodajalnah z živili,
- 52.47 – TDr s knjigami, časopisi, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami,

- 50.50 – TDr z motornimi gorivi, oziroma druge dejavnosti, če
jih opravlja v starem mestnem jedru.
Take prodajalne obratujejo v nedeljo od 8.00 do 11.00 ure, v

času praznikov in dela prostih dnevov pa so zaprte.
Prodajalne z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratujejo

od ponedeljka do sobote med 6.00 in 7.00 uro in med 21.00 in
24.00 uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med
7.00 in 19.00 uro.

Trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote
med 6.00 in 7.00 uro.

Prodajalna s kruhom lahko kot dežurna obratuje od ponedelj-
ka do sobote med 6.30 in 7.00 uro. Kadar trajajo prazniki dva dni,
so prodajalne drugi dan praznika odprte med 8.00 in 11.00 uro.

Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega
člena na podlagi meril iz 4. člena tega odloka, sprejme pristojni
organ občinske uprave.

6. člen
Če pristojni organ ugotovi, da je prijava urnika dežurstva pro-

dajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka v 15
dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.

Pristojni organ občinske uprave potrdi dežurstvo prodajalne
za tekoče leto.

Prijavljeni urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavr-
ne, če ta ni v skladu z določbami tega odloka.

7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme pristojni

organ dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem območju občine
delujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
- večjih javnih prireditev,
- posebnih dogodkov turističnega značaja.

Takšni dogodki so dogajanje ob vsakoletnem jesenskem sejmu.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje

prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas
trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob na-
stanku vzroka.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlo-
go vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.

III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA  ZUNAJ PRODAJALN

8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, proda-

jo s prodajnimi avtomati  in potujočo prodajalno pridobiti soglas-
je pristojnega organa.

Soglasje iz 1. odstavka tega člena izda pristojni organ za me-
sto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na
enega od naštetih primerov.

9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred

pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:

- odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega
občinskega organa o lastni proizvodnji,

- opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
- časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur

prodaje,
- seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
- pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala pro-

daja blaga izven prodajalne.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora tr-

govec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremični-
nah, ki so v lasti Občine Radlje ob Dravi, priložiti še potrdilo, iz
katerega bo razvidno, da je predhodno poravnaval komunalno tak-
so, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.

10. člen
Če pristojni organ ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja

iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in so upoštevane
vse določbe tega odloka, v 10-ih dneh izda soglasje za prodajo na
enega od naštetih načinov iz 8. člena tega odloka.

Pristojni organ izda soglasje iz prvega odstavka 8. člena tega
odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje ene-
ga leta.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
Z denarno kaznijo 200.000,00 tolarjev se kaznuje trgovec –

pravna oseba ali podjetnik posameznik:
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- če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani pristojnega
organa,

- če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne,
- če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površi-

nah ali površinah, ki so v lasti Občine Radlje ob Dravi brez
soglasja občine.
Z denarno kaznijo 100.000,00 tolarjev se kaznuje trgovec –

pravna oseba ali podjetnik, če opravlja prodajo blaga izven pro-
dajalne na zasebnih površinah brez soglasja občine.

Z denarno kaznijo 50.000,00 tolarjev se kaznuje:
- odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstav-

ka tega člena,
- fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če oprav-

lja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja občine.

V. NADZOR

12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje in sankcionira Tr-

žni inšpektorat Republike Slovenije, enota Dravograd.

13. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Medobčinskem urad-

nem vestniku.

Občina Radlje ob Dravi
Številka: 306-7/00-06 Župan
Datum: 27. november 2000 Hubert Robnik, s. r.
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Na podlagi 51., 62., 79., in 81. člena Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 8/84, 37/85, 29/86 in
Ur. list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 6. člena Na-
vodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma pose-
ge v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje (Ur. list SRS, št. 27/85) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Rad-
lje ob Dravi (MUV, št. 23/99) je Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi na 13. redni seji, dne 20. novembra 2000, sprejel

O D L OK
o dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za

potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje

1. člen
7. alinea 1. člena se spremeni tako, da se glasi:

- postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj do višine 1,20
m. V posebnih primerih se dovoli tudi postavitev višjih ograj
(zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred nezaželenimi vplivi
v okolje, varnostna zaščita itd.). Odmiki ograj od javnih cest
morajo biti v skladu s predpisi o javnih cestah;
Za 14. alineo 1. člena se doda nova alinea:

- reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki niso pro-
metni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in
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Na podlagi 21. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV,
št. 23/99) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na  13. redni
seji, dne 20. novembra 2000, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
poslovnika občinskega sveta

1. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih gla-

sov navzočih članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če je veči-
na opredeljenih glasovala “ZA” njen sprejem.

2. člen
2. stavek 2. odstavka 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih nav-

zočih članov občinskega sveta.

3. člen
V 1. odstavku 81. člena se za besedo “večina” doda beseda

“opredeljenih”.

4. člen
V 115. členu se v oklepaju črta besedilo “ali Uradni list RS”.

5. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati petnaj-

sti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in
Koroške regije.

Občina Radlje ob Dravi
Številka: 001-1/98-02 Župan
Datum: 20. november 2000 Hubert Robnik, s. r.

samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so v skla-
du s predpisom, ki ureja nameščanje obvestil in reklam na
območju Občine Radlje ob Dravi in skladno s soglasjem last-
nika zemljišča ali objekta.

2. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Medobčinskem urad-

nem vestniku.

Občina Radlje ob Dravi
Številka: 35004-2/00-07 Župan
Datum: 20. november 2000 Hubert Robnik, s. r.
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/
95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/00) je Občinski svet Občine
Radlje ob Dravi na 13. redni seji, dne 20. novembra 2000, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Radlje ob Dravi

1. člen
V Statutu Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 23/99) se za 2.

odstavkom 9. člena dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina

za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne po-
datke:
- enotno matično številko občana,
- ime in priimek,
- kraj rojstva,
- državljanstvo,
- stalno in začasno prebivališče,
- zakonski stan.

Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v
pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizič-
ne osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi
neposredno preko računalniške povezave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega čle-
na neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovolje-
nje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno po-
vezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge
pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.

2. člen
V 21. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da

se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih

glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

3. člen
Črta se 3. odstavek 37. člena.

4. člen
V 39. členu se prvi stavek prvega odstavka pravilno glasi:
Nadzorni odbor ima 7 članov.
Za drugim stavkom prvega odstavka pa se doda nov tretji sta-

vek, ki se glasi:
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v

45 dneh po svoji prvi seji.

5. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
Svet krajevne skupnosti lahko kot obliko dela svojih članov usta-

novi v naseljih odbore vaščanov kot svoja posvetovalna telesa.

S statutom krajevne skupnosti se določi način sodelovanja med
odbori krajanov in svetom krajevne skupnosti.

6. člen
V 62. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se

glasi:
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim delom

občine, določijo z odlokom.

7. člen
64. člen se pravilno glasi:
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora

občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora obča-
nov krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
- če se najmanj po trikratnem sklicu ne sestane,
- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane

oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in sploš-
nimi akti občine.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno

skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svo-
jih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma, da občani na
njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne
skupnosti v skladu s tem statutom.

8. člen
V 2. odstavku 1. točke 66. člena se besedilo “vaške skupnosti”

nadomesti z “odbori vaščanov” ter se črta besedilo “kot interesna
združenja s statusom nepravne osebe”.

9. člen
V prvem odstavku 68. člena se besedilo “statutarnim sklepom”

nadomesti s “s spremembo statuta”.

10. člen
Črta se 3. odstavek 72. člena.

11. člen
V 3. odstavku 91. člena se črta beseda “vseh”, za besedo “vo-

livcev” pa se doda vejica in besedilo “ki so glasovali”.

12. člen
V prvem odstavku 101. člena se črta beseda “lahko”.

13. člen
V 3. odstavku 103. člena se besedilo “če je zanj glasovalo več

kot polovica prisotnih članov” nadomesti z “če je zanj glasovala
večina opredeljenih prisotnih članov”.

14. člen
V prvem odstavku 132. člena se v o oklepaju črta besedilo

“Uradni list RS ali”.
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15. člen
V 144. členu se v oklepaju črta besedilo “Uradni list RS ali”.

16. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati 15. dan po

objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške
regije.

Občina Radlje ob Dravi
Številka: 01502-1/98-02 Župan
Datum: 20. november 2000 Hubert Robnik, s. r.
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Na podlagi 37. in 38. člena Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. l. SRS št. 18/84, 37/88 in 29/89) in 16.
člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/99) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine ruše za območje občine Selnica ob Dravi

(spremembe in dopolnitve v letu 2000)

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi. Javna
razgrnitev in obravnava se nanašata na postopek sprememb in do-
polnitev prostorskega plana občine, ki se je pričel že v bivši Obči-
ni Ruše v letu 1998.

2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Obči-
ne Selnica ob Dravi bo razgrnjen v prostorih Občine Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Javna razgrnitev
bo potekala od 4. januarja 2001 do 4. marca 2001.

V času javne razgrnitve odloka iz 1. odstavka tega člena bo
organizirana javna obravnava, ki bo v četrtek, 22. februarja 2001
ob 17.00 uri v prostorih Osnovne šole Selnica ob Dravi, 2352 Sel-
nica ob Dravi.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne

pripombe k Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za
območje Občine Selnica ob Dravi na Občino Selnica ob Dravi.

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Občina Selnica ob Dravi
Številka: 015-03-17/00 Župan
Datum: 30. november 2000 Vladimir Sabolek, inž., s. r.
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Na osnovi 3. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS,
štev. 80/94 in 56/98) in 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi
(MUV, štev. 7/99) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na
svoji 20. redni seji, dne 30. novembra 2000, sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za

leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2000

(MUV št. 2/2000) se spremeni 2. odstavek 2. člena in sicer:
Proračun občine Selnica ob Dravi za leto 2000 se določa v

naslednjih zneskih:
v 000 SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 474.390
II. Skupaj odhodki 473.724
III. Proračunski presežek (primankljaj)  (I.-II.) 666

B) Račun finančnih terjatev in naložb
     IV.    Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.-V.) 0
C) Račun financiranja
     VIII. Zadolževanje proračuna
     IX. Odplačilo dolga  666
     X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
     XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih -666

(III. + VI. + X.) - (II. +  V + IX.)

2. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje

Selnica ob Dravi
Številka: 403-02-1/99 Župan
Datum: 30. november 2000 Vladimir Sabolek, inž., s. r.

341

Na podlagi 15.člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. št. 80/
94, 45/97 in odločba US 56/98) in 15. člena Statuta občine Vuze-
nica (MUV, št.5/99) in Odloka o proračunu občine Vuzenica za
leto 2000 (MUV, št. 40/99) je svet občine Vuzenica na svoji  21.
seji dne,  20. novembra 2000, na predlog župana sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vuzenica za leto

2000

1. člen
Prvi in drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine

Vuzenica za leto 2000 (MUV, št. 40/00) se spremenita tako, da se
na novo glasita:
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“Občinski proračun za leto 2000 obsega 339.743.006,82 SIT
in sicer:

V bilanci prihodkov in odhodkov (A), računu finančnih terja-
tev in naložb (B) ter računu financiranja (C):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Plan SIT Rebalans SIT

I. Prihodki skupaj 254.134.000,00 271.744.452,00
II. Odhodki skupaj 290.734.000,00 339.743.006,82
III. Proračunski primanjkljaj - 36.600.000,00 - 67.998.554,82

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil 11.500,000,00 11.000.000,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 11.500.000,00 11.000.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII Zadolževanje skupaj 25.000.000,00 25.000.000,00
IX. Odplačilo dolga 0
X. Neto zadolževanje 25.000.000,00 25.000.000,00
XI. Povečanje sredstev na računih 100.000,00 31.998.554,82

Od skupnega obsega proračuna v znesku SIT 339.743.006,82 se
razporedi za

- tekoče naloge 202.627.783,82 SIT
- investicijske naloge 135.670.223,00 SIT
- v tekoče rezerve 1.445.000,00 SIT

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem

uradnem vestniku.

Številka: 062-02/2000 Župan
Datum: 20. november 2000 Miran Kus, s. r.

Popravek

Pri tisku odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Vuzenica (MUV 13/2000), je zaradi tehnične napake izpadel 5.
člen:

Dolžina Preostala
Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste v Namen dolžina ceste v
Št. ali ceste ali ceste ali občini uporabe sosednji

odseka odseka odseka (v m) občini (v m)
  1. 469111 C R 702 Splavarska ul. C R 702 410 MP
  2. 469123 O 469121 Elektrarniško naselje O 469121 228 MP
  3. 469124 O 469121 Elektrarniško naselje Z HŠ 1 50 MP
  4. 469081 O 469016 Zg. trg–Karničnik Z HŠ 39 94 MP
  5. 469082 O 469016 Zg. trg–do HŠ 18 Z HŠ 18 62 MP
  6. 469083 O 469016 Zg. trg–Helbl Z HŠ 26 125 MP
  7. 469084 O 469016 Zg. trg–Kroj Z HŠ 13 60 MP
  8. 469085 O 469016 Zg. trg–župnišče Z župniš. 50 MP
  9. 469086 O 469016 Zg. trg–Jamnik Z HŠ 10 150 MP
10. 469087 C R 702 Mladinska–Zg. trg–Pohorska O 469011 480 MP
11. 469091 O 469087 Pod gradom–železniški prehod Z HŠ 30 140 MP
12. 469092 O 469092 Pod gradom Z HŠ 30 350 MP
13. 469101 O 469016 Planinska ul. Z HŠ 15 530 MP
14. 469121 C R 702 Elektrarniško naselje C R 702 250 MP
15. 469131 C R 702 Mlinska ul. Z HŠ 16 166 MP
16. 469132 O 469016 Mlinska ul. Z HŠ 16 116 MP
17. 469133 C R 702 Mlinska ul.–Formal Z HŠ 3 100 MP

5. člen
Lokalne ceste v mestu Vuzenica in v naseljih z uvedenim

uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– mestne in krajevne ceste (LK):
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Dolžina Preostala
Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste v Namen dolžina ceste v
Št. ali ceste ali ceste ali občini uporabe sosednji

odseka odseka odseka (v m) občini (v m)
18. 469141 C R 702 Sejmarska ul. Z HŠ 12 165 MP
19. 469151 C R 702 Mladinska ul.–gasilski dom Z HŠ 2 70 MP
20. 469152 C R 702 Mladinska ul.–Splavarska ul. 1 Z HŠ 1 75 MP
21. 469153 C R 702 Mladinska ul.–pokopališče–Doler Z HŠ 35 90 MP
22. 469162 C R 702 Sp. trg–odcep Z HŠ 16 50 MP
23. 469163 C R 702 Sp. trg–Bijol Z HŠ 17 55 MP
24. 469164 C R 702 Sp. trg–odcep Z HŠ 22 50 MP
25. 469171 C R 702 Na klancu Z HŠ 6 220 MP
26. 469181 C R 702 Pohorska–Rek Z HŠ 5 50 MP
27. 469191 O 469011 Pohorska–Mrakič Z HŠ 32 126 MP
28. 469201 O 469011 Pohorska–čez most–Stopar O 469011 180 MP
29. 469221 O 469011 Pohorska–novo naselje Z HŠ 74 360 MP
30. 469231 O 469011 Pohorska–Graditelj Knez O 469011 330 MP
31. 469232 O 469011 Pohorska–Javšnik O 469011 232 MP
32. 469233 O 469232 Pohorska–Javšnik–odcep O 469011 70 MP
33. 469241 C R 702 Elektrarna Trafo–Naglič Z HŠ 24 500 MP
34. 469251 C R 702 Livarska–Gerdej Z HŠ 9 50 MP
35. 469261 O 469011 Falom–Primož O 469012 3540 MP
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