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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, 26. december 2000 št. 23

V S E B I N A

Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

350. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za
leto 2001 v občini Duplek

351. Sklep o odtujitvi stavbnega zemljišča v občini Duplek
352. Sklep o potrditvi vrednosti točke za izračun nadome-

stila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Duplek
353. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

občini Hoče-Slivnica v letu 2001
354. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini

Hoče-Slivnica
355. Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih pro-

gramov
356. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomesti-

la za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Ma-
ribor za leto 2001

357. Sklep o določitvi meril za financiranje mestnih četrti in
krajevnih skupnosti iz sredstev Mestne občine Maribor

358. Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Pe-
snica za leto 2001

359. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča v   občini Podvelka
za leto 2001

360. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Pod-
velka za leto 2000

361. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb
občine Podvelka v letu 2001

362. Odlok o vzreji psov in vzdrževanju čistoče javnih povr-
šin v občini Podvelka

363. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb
občine Rače-Fram v letu 2001

364. Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter
najemnin za grobove na pokopališču Fram

365. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
za leto 2001

366. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih voda v občini Rače-Fram

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

368. Soglasje k ceniku dimnikarskih storitev v občini Rače-
Fram

369. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb
občine Radlje ob Dravi v letu 2001

370. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ruše
za leto 2000

371. Odlok o proračunu občine Ruše za leto 2001
372. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustano-

vitvi Javnega sklada občine Ruše za gospodarjenje z
nepremičninami
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Na podlagi 103. člena Statuta občine Duplek (MUV, št. 8/99),
32. in  33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.79/99 je
župan občine Duplek dne 17. novembra 2000, sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2001

1. člen
Z odlokom  o proračunu občine Duplek za leto 2000 (MUV št.

2/00) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih nalog,
ki jih v skladu z zakonom opravlja občina Duplek.

2. člen
Do sprejetja odloka o proračunu občine Duplek za leto 2001

se financirajo javne naloge,  na podlagi proračuna občine Duplek
za leto 2000.

3. člen
Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine, se smejo

uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah.

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

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

Številka: 403-1043/2000 Župan
Datum: 17. november 1999 Janez Ribič, s. r.

OBRAZLOŽITEV:
Začasno financiranje občin ureja  Zakon o javnih financah (Ur.

l. RS, št.79/99) v 32. in 33. členu.
Zakon predpisuje, da mora, v  primeru, da občinski proračun

do 31.12. za naslednje leto ni sprejet, župan sprejeti odločitev o
začasnem financiranju proračunskih potreb.

Osnovo za določitev sredstev predstavljajo sredstva, izračuna-
na sorazmerno z porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v prora-
čunu za preteklo obdobje.  V tem obdobju pa se ne sme povečevati
števila zaposlenih glede na stanje na dan 31.12. preteklega leta.
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Sredstva ki bodo razdeljena proračunskim uporabnikom in pre-
jemnikom, morajo biti razdelana po proračunskih postavkah zad-
njega proračuna. Pomembno je, da se ta sredstva vključijo v pred-
log proračuna, ki ga bo sprejel občinski svet za tekoče leto.

Odločitev o začasnem financiranju se mora objaviti v urad-
nem glasilu, zaradi zagotovitve javnosti porabe proračunskih sred-
stev in obveščenosti vseh uporabnikov oziroma prejemnikov sred-
stev iz proračuna.

Pripravila:
Mija Kaučič, univ. dipl. ekon.
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Na podlagi  61.člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list
SRS, št. 18/84 in 33/89) in Statuta Občine Duplek (MUV 8/99) in
19.člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(MUV št.  15/96 ) je Občinski svet Občine Duplek na 13. redni
seji dne 7. decembra 2000, sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Občinski svet Občine Duplek potrdi vrednost točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 v višini
0,06 SIT.”

2. člen
Ta  sklep začne veljati 1. januarja 2001.

Občinski svet
Številka: 423 – 06 – 1045/2000 Župan
Datum: 13. december 2000 Janez Ribič

Občinski svet Občine Duplek je na podlagi 16. člena Statuta
Občine Duplek (MUV, št. 8/99) na seji dne 4. oktobra 1999, spre-
jel naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet Občine Duplek v skladu s 16. členom Statuta

občine Duplek, odtuji stavbno zemljišče parc. št. 121/4, k.o.  Zi-
mica v korist kupca Veronike JUHART, Dupleška c. 5, Maribor,
po ceni 400.559,60 SIT.

2.
Občinski svet tudi pooblašča župana, da v kolikor se ugotovi

potreba za znižanje zaradi slabih socialnih razmer, lahko občinski
urad ceno zniža do 50 %.

Občinski svet
Številka: 032 – 1044/2000 Župan
Datum: 13. december 2000 Janez Ribič, s. r.
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Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 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,  44/96,
70/97,  10/98,  74/98,  59/99 in 70/2000), 16. člena statuta Občine
Hoče-Slivnica in  na podlagi sklepa izvršnega odbora Športne zveze
občine Hoče-Slivnica, ki povezuje športna društva v občini, z dne
22. novembra 1999, je Občinski svet občine Hoče-Slivnica na 22.
redni seji, dne 4. decembra 2000, sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov

v Občini Hoče - Slivnica I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.  člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Hoče - Slivnica dolo-

ča pogoje, merilain postopke za vrednotenje in razdelitev sred-

Na podlagi 102. člena Statuta Občine Hoče – Slivnica (MUV
14/99), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah  (Ur. l. RS št. 79/
99) je župan Občine Hoče – Slivnica, dne 18. decembra 2000,
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2001

1. člen
Z odlokom o proračunu občine Hoče – Slivnica za leto 2000

(MUV 3/2000)  in s spremembo odloka o proračunu občine Hoče
– Slivnica za leto 2000 (MUV 20/2000) so bila zagotovljena sred-
stva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom oprav-
lja občina Hoče – Slivnica.

2. člen
Do sprejetja odloka o proračunu občine Hoče – Slivnica za

leto 2001 se financirajo javne naloge  na podlagi proračuna obči-
ne Hoče – Slivnica za  leto 2000.

3. člen
Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine, se smejo

uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah.

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

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

Župan
Številka: 03200/00041-2000/04 Občina Hoče – Slivnica
Datum: 18. december 2000 Anton Obreht, prof., s. r.
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7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan

občine v mesecu decembru, pripravi izvršni odbor Športne zveze
občine Hoče - Slivnica predlog izbora programov in delitve razpo-
ložljivih proračunskih sredstev za šport v občini Hoče - Slivnica.

8. člen
Župan ali od njega pooblaščena strokovna institucija  sklene z

izvajalci letnih programov športa pogodbo za tekoče koledarsko
leto, v kateri se določi:
- vsebina in obseg  programa,
- čas realizacije programa,
- pričakovani dosežki,
- višino sredstev za dogovorjene športne programe,
- nadzor nad porabo sredstev,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila
o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo obve-
znosti s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna
sredstva.

Za sofinanciranje dejavnosti kategoriziranih športnikov župan
ali od njega pooblaščena strokovna institucija sklene s športni-
kom in športnim društvom, katerega član je športnik, posebno po-
godbo za tekoče koledarsko leto, v kateri so enaka določila kot v
pogodbi z izvajalci letnih programov.

9. člen
Za realizacijo pogodbenih določil navedenih v 8. členu tega

pravilnika Občinski svet občine Hoče - Slivnica zagotavlja:
- sodelovanje pristojnih služb občinske uprave pri planiranju let-

nih programov športa,
- pravočasno posredovanje potrebnih podatkov za pripravo de-

lovnih in finančnih načrtov.

10. člen
Višina sofinanciranja športnih programov je odvisna od raz-

položljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne programske
naloge.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati

dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati Šport-
ni zvezi občine Hoče - Slivnica morebitna dodatna pojasnila gle-
de izpolnjevanja pogojev iz 4. člena tega pravilnika.

12. člen
Športna zveza občine Hoče - Slivnica je dolžna spremljati izva-

janje letnih programov in dajati sprotne informacije o izvajanju
le-teh ter podati poročilo o izvajanju letnega programa  športa
pristojnim službam občinske uprave in Občinskemu svetu občine
Hoče - Slivnica.

stev, namenjenih za sofinanciranje programov športa in vzdrževa-
nje športnih objektov v občini.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja

država iz sredstev, ki jih  po dogovorjenih programskih nalogah
zagotavlja občina.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:

- športna društva oz. klubi in
- zveza športnih društev

4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in

izvajalci športne dejavnosti  iz  prejšnjega člena tega pravilnika,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica
- da so člani Športne zveze občine Hoče - Slivnica,
- da so registrirani,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

- da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, član-
stvu in plačani članarini

- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in
programsko urejeno vadbo

II.   VSEBINSKA DOLOČILA

5. člen
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,

- kakovostni in vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje organov Športne zveze,
- promocijska dejavnost,
- priznanja športnikom in športnim delavcem,
- športne prireditve,
- informatika in založništvo,
- meddruštveno, medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
- vzdrževanje športnih objektov ter
- uvrstitev v višji rang tekmovanja med letom in financiranje

specifične športne opreme.

6. člen
Predlog o izboru letnih programov in predlog delitve razpo-

ložljivih proračunskih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih
programov zagotavlja proračun države in občine Hoče - Slivnica
izdela Športna zveza  občine Hoče - Slivnica.

Za izdelavo teh strokovnih predlog je potrebno v okviru pro-
računskih sredstev zagotoviti ustrezna finančna sredstva.
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13. člen
Pogoji, merila in normativi vrednotenja športnih programov

so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Dopol-
nitve le-teh so možne na predlog izvršnega odbora Športne zveze
občine Hoče - Slivnica.

14. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak

način, kot to velja za njegov sprejem.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika  prenehajo veljati merila

za sofinanciranje programov športa v Občini Hoče - Slivnica za
leto 1999.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj naslednji dan po objavi v Me-

dobčinskem uradnem vestniku.

Občina Hoče-Slivnica
Številka: 03200/00036/2000-05 Župan
Datum, 6. december 2000 Anton Obreht, prof., s. r.
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POGOJI, MERILA IN NORMATIVI
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Vsebina

  1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE  S PODROČ-
JA VZGOJE IN IZOBZAŽEVANJA

  2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNI-
MI POTREBAMI

  3. SELEKTIVNI ŠPORT  V DRUŠTVIH IN KLUBIH
  4. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
  5. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST MLADINE IN

ODRASLIH
  6. ŠPORT INVALIDOV
  7. ŠOLANJE STROKOVNIH KADROV IN STROKOVNO

IZPOPOLNJEVANJE
  8. DELOVANJE ORGANOV ŠPORTNE ZVEZE
  9. INFORMATIKA IN ZALOŽNIŠTVO
10. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM
11. MEDMESTNO SODELOVANJE
12. ŠPORTNE PRIREDITVE
13. PROMOCIJSKA DEJAVNOST
14. REZERVNI SKLAD

Priloge, ki so sestavni del Pogojev, meril in normativov za vred-
notenje športnih programov:
Preglednica št. 1-1:
Število potrebnih športnikov državnega razreda posamezne športne
panoge za 100% financiranje

Preglednica št. 1-2:
Število potrebnih športnikov pri posameznih skupinah v individu-
alnih športnih panogah
Preglednica št. 2:
Število ur vadbe za individualne športne panoge
Preglednica št. 3:
Število športnikov, ki jih mora imeti ekipa za uvrstitev v selekcij-
ski proces
Preglednica št. 4:
Število ur vadbe za kolektivne športne panoge

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S PO-
DROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

    Športna vzgoja otrok in mladine s področja vzgoje in izo-
braževanja je posebej določena s 5. členom Pravilnika za vredno-
tenje športnih programov.

2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
S POSEBNIMI POTREBAMI:

Sofinancira se: 80 ur strokovnega kadra in objekta,tekmova-
nja ter zavarovanje vadečih.

3. SELEKTIVNI ŠPORT V DRUŠTVIH IN KLUBIH

3.1. Individualne športne panoge

3.1.1.
Maksimalno sofinanciranje (100%) za selekcijske programe

se izvaja, če ima športna panoga naslednje število športnikov dr-
žavnega razreda: PREGLEDNICA ŠT.1-1 in če imajo posame-
zne skupine število športnikov, ki je navedeno v PREGLEDNI-
CI št. 1-2.

OPOMBA: športniki svetovnega razreda (SR) in  mednarod-
nega razreda (MR) se štejejo za 3 športnike državnega razreda
(DR), perspektivni športnikI (PR) pa za 2 športnika DR.

3.1.2.
Zaradi prehodnega obdobja športa v občini Hoče - Slivnica se

50% sofinancira športna panoga, ki nima pogojev iz naslova šte-
vila športnikov državnega razreda, o čemer odloča strokovni svet.

OPOMBA: Posamezniki, ki imajo državni razred in so objav-
ljeni v glasilu OKS se sofinancirajo v celoti (100%).

V celotno (100%) sofinanciranje se vključijo tudi posamezni-
ki , ki pridobijo status mladinskega državnega razreda ali perspek-
tivnega razreda in so objavljeni v glasilu OKS (Olimpijskega ko-
miteja Slovenije)

3.1.3. Športne šole (individualne športne panoge)
Pri individualnih športnih panogah uveljavljamo 5 stopenjski

sistem športnih šol
- I. stopnja (cicibani in cicibanke)
- II. stopnja (mlajši dečki in mlajše deklice)
- III. stopnja (starejši dečki in starejše deklice)
- IV. stopnja (mlajši mladinci in mlajše mladinke, kadeti – ka-

detinje)
- V. stopnja (starejši mladinci in starejše mladinke)
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OPOMBA: Število stopenj in število športnih šol v posame-
zni stopnji za določeno športno panogo lahko naknadno določi
tudi strokovni svet za šport!

SOFINANCIRA SE: (sofinanciranje števila ur je razvidno iz
PREGLEDNICA št. 2.
- strokovni kader
- objekt
- prevozni stroški
- sodniški stroški
- zavarovanje tekmovalcev

OPOMBA: Stroški prevozov, sodnikov in zavarovanj se pla-
čajo po veljavnih uredbah!

3.2. Kolektivne športne panoge

3.2.1.
Za uvrstitev v selekcijski proces mora imeti športna panoga

svojo člansko ekipo v najvišjem nivoju tekmovanja; praviloma
najmanj v tretji stopnji tekmovanja.
- 100% sofinanciranje  I. in II. državna liga
-   75% sofinanciranje III. državna liga
- za 50% sofinanciranja  medobčinske lige najvišjega nivoja

3.2.2.
Za uvrstitev v selekcijski proces mora imeti ekipa določeno

število športnikov, kot je razvidno iz preglednice št. 3.

3.2.3. Športne šole (kolektivne športne panoge)
Pri ekipnih športnih panogah uveljavljamo 5 stopenjski sistem

športnih šol( kot pri individualnih športnih panogah)
- I. stopnja (cicibani in cicibanke)
- II. stopnja (mlajši dečki in mlajše deklice)
- III. stopnja (starejši dečki in starejše deklice)
- IV. stopnja (kadeti in kadetinje mlajši mladinci in mlajše mla-

dinke)
- V stopnja (starejši mladinci in starejše mladinke)

OPOMBA: Število stopenj in število športnih šol v posame-
zni stopnji za določeno kolektivno športno panogo lahko naknad-
no določi tudi strokovni svet za šport!

SOFINANCIRA SE: (sofinanciranje števila ur je razvidno iz
PREGLEDNICE št. 4)
- strokovni kader
- objekt
- prevozni stroški
- sodniški stroški
- zavarovanje tekmovalcev

OPOMBA: Stroški prevozov, sodnikov in zavarovanj se pla-
čajo po veljavnih uredbah!

3.3. Individualne športne panoge z ekipnimi tekmovanji

3.3.1
Športna panoga se uvrsti v selekcijski proces, kadar članska

ekipa nastopa v dvokrožnem ali večkrožnem sistemu najvišjega
nivoja tekmovanja in se je v preteklem letu uvrstila do 5. mesta.

OPOMBA : Za določene športne panoge lahko strokovni svet
zaostri kriterije glede uvrstitve.

Za uvrstitev v selekcijski proces mora imeti ekipa določeno
število športnikov, kot je razvidno iz PREGLEDNICE št. 3.

3.4. Športne šole (individualne športne panoge z ekipnimi
tekmovanji)

Pri individualnih športnih panogah z ekipnimi tekmovanji uve-
ljavljamo 5 stopenjski sistem športnih šol( kot pri kolektivnih šport-
nih panogah)
- I. stopnja (cicibani in cicibanke)
- II. stopnja (mlajši dečki in mlajše deklice)
- III. stopnja (starejši dečki in starejše deklice)
- IV. stopnja (kadeti in kadetinje mlajši mladinci in mlajše mla-

dinke)
- V. stopnja (starejši mladinci in starejše mladinke)

OPOMBA: Število stopenj in število športnih šol v posame-
zni stopnji za določeno individualno športno panogo z ekipnimi
tekmovanji lahko naknadno določi tudi strokovni svet za šport!

Sofinancira se: (sofinanciranje števila ur je razvidno iz PRE-
GLEDNICE št. 4)
- strokovni kader
- objekt
- prevozni stroški
- sodniški stroški
- zavarovanje tekmovalcev

OPOMBA: Stroški prevozov, sodnikov in zavarovanj se pla-
čajo po veljavnih uredbah!

4. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Zajema športnike in športnice, ki tekmujejo v članskih katego-

rijah in imajo najmanj državni razred.

4.1. Individualne športne panoge
Sofinancira se le objekt za ure vadbe, kakor so navedene v

preglednici št. 2.

4.2.Kolektivne športne panoge
Sofinancira se ekipo, ki nastopa v 1. državni ligi in sicer le

objekt za ure vadbe, kakor je navedeno v preglednici 4.

4.3. Individualne športne panoge z ekipnimi tekmovanji
Sofinanciranje poteka enako kot pri ekipnih športnih panogah.

5. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST MLADINE
IN ODRASLIH

Sofinancira se objekt vadbe (60 ur) za rekreativne skupine, ki
štejejo najmanj 15 članov ter zavarovanje vadečih.

OPOMBA: Posamezne skupine se lahko prijavijo na razpis
preko športnih društev in klubov, zavodov s področja vzgoje in
izobraževanja ali drugih asociacij (v slednjem primeru strokovni
svet izvede preveritev uporabe sredstev).

6. ŠPORT INVALIDOV
Za posamezno skupino, ki se formira po normativih svoje inva-

lidske organizacije se sofinancira:
- 60 ur objekt vadbe
- zavarovanje vadečih
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7. ŠOLANJE STROKOVNIH KADROV, STROKOVNO
   IZPOPOLNJEVANJE

Na osnovi predložene dokumentacije se sofinancira šolanje
amaterskih strokovnih kadrov ter strokovno izpopolnjevanje ama-
terskih in profesionalnih športnih kadrov. Sofinanciranje zajema
praviloma le prijavnine, dnevnice in potne stroške.

V primeru, da so tečaji izvedeni v domači občini, se sofinanci-
rajo stroški predavatelja, izpiti in objekt.

OPOMBA: Med strokovne kadre sodijo tudi člani strokovne-
ga sveta Športne zveze. Pridobivanje licenc se smatra za strokov-
no izpopolnjevanje.

8. DELOVANJE ORGANOV ŠPORTNE ZVEZE
Za delovanje organov športne zveze se zagotovijo finančna

sredstva iz sredstev športa. Višino teh sredstev predlaga strokovni
svet, potrdi pa izvršni odbor ŠZ.

OPOMBA: Ta sredstva ne zajemajo honorarjev in drugih de-
narnih nadomestil za opravljanje administrativno – tehničnih na-
log, ki so nujno potrebne za delovanje Športne zveze.

9. INFORMATIKA IN ZALOŽNIŠTVO
Sofinancirajo se pisno izdane občinske ali klubske publikacije

in drugi pisni materiali, katerih namen je evidentirati občinski šport.

10. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM
DELAVCEM

Sofinancira se sprejem nagrajencev, priznanja in nagrade ter
objekt.

11. MEDMESTNO SODELOVANJE
Sofinancirajo se medmestna srečanja športnikov in posebne

ekipe športnikov, ki sodelujejo kot predstavniki občine.

12. ŠPORTNE PRIREDITVE

12.1.
Izjemne in stalne vrhunske prireditve se sofinancirajo, če izpol-

njujejo naslednje pogoje:
- prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj
- na njej nastopajo tudi občinski športniki
- udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki
- je odmevna v širšem prostoru
- se odvija na območju občine

OPOMBA: O zadnjem pogoju odloča strokovni svet za šport!

12.2.
Športno rekreativne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjuje-

jo naslednje pogoje:
Na državni ravni:

- so na programu republiške panožne zveze
- na njih nastopajo športniki občine

Na občinski ravni:
- prireditev ima tradicijo
- je odmevna pri občanih
- je dostopna vsem
- na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov

OPOMBA: Višino sredstev sofinanciranja določi strokovni
svet za šport

13. PROMOCIJSKA DEJAVNOST
Sofinancirajo se pomembne jubilejne prireditve, organizacija

državnih prvenstev in invalidska športna srečanja – z nagradami.

14. REZERVNI SKLAD
Sestavlja ga določen odstotek vseh sredstev Športne zveze obči-

ne. Namenjen je za nakup specifične opreme, dodatno sofinanci-
ranje ekip, ki so se med letom uvrstile v višji nivo tekmovanja in
intervencijam v tista športna okolja občine, ki po oceni strokov-
nega sveta ta sredstva nujno potrebujejo.

PREGLEDNICA št. 1-1:  Število športnikov državnega ra-
zreda posamezne športne  panoge potrebnih za 100 % sofinanci-
ranje:

Zap. ŠPORTNA PANOGA Št. šp.
  št. DR
  1 ATLETIKA 6
  2 BADMINTON 3
  3 BALINANJE 4
  4 BIATLON 3
  5 BOKS 1
  6 GIMNASTIKA  ŠPORTNA 2
  7 GIMNASTIKA  ŠP. – RIT. 1
  8 JADRANJE 5
  9 JUDO 5
10 KARATE 5
11 KEGLJANJE 6
12 KOLESARSTVO 6
13 KONJENIŠTVO 1
14 LETALSTVO 4
15 LOKOSTRELSTVO 6
16 MOTOKROS 3
17 NAMIZNI TENIS 5
18 ORIENTACIJSKI TEK 6
19 PLANINSTVO- ŠP.PLEZANJE 6
20 PLAVANJE 6
21 PLES 4
22 RIBIŠTVO 2
23 ROKOBORBA 1
24 SMUČANJE – ALPSKO 6
25 SMUČANJE – TEKI 4
26 STRELSTVO 3
27 ŠAH *
28 TEKWAN – DO 4
29 TENIS 5
30 VESLANJE 4

•  Po kriterijih Šahovske zveze Slovenije
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PREGLEDNICA št. 1-2: Število športnikov pri posameznih skupinah v INDIVIDUALNIH športnih panogah:

ŠPORTNA PANOGA OTROŠKA ŠOLA MLADINSKE KATEGO- ŠPORT
ŠPORTNE ŠOLE RIZIRANI MLA-

ŠPORTNIKI DIH
I.stopnja II.stopnja III.stopnja IV.stopnja V.stopnja

Alpsko smučanje 12 10 8 6 6 6 20
Atletika / 15 10 6 6 6 20
Badminton 16 16 12 6 6 3 20
Balinanje / / / 8 8 4 20
Biatlon / 14 10 6 6 3
Boks / / 10 7 7 1 20
Jadranje na deski in na vodi / 10 8 6 6 5 20
Judo 20 14 10 7 7 5 20
Karate 20 14 10 7 7 5 20
Kegljanje / 12 12 8 8 6 20
Kolesarstvo / 10 8 6 6 6 20
Konjeništvo / / 10 6 6 1 20
Letalstvo / / / 6 6 4 20
Lokostrelstvo / 14 12 8 8 6 20
Motokros / 4 4 4 4 3
Namizni tenis 20 16 12 6 6 5 20
Planinstvo-športno+alpinizem / / 8 6 6 6 20
Plavanje 12 10 10 6 6 6 20
Rokoborba / / 10 7 7 1 20
Smučarski tek / 14 10 6 6 4 20
Šah 20 16 14 8 8 * 20
Športna gimnastika 12 10 8 6 6 2 20
Šp.-ritmična gimnastika 12 10 8 6 6 1 20
Športni ples 12 par 10 par 8 par 6 par 6 par 4 par 20
Športni ribolov / / 20 10 10 2 20
Športno strelstvo / 16 12 8 8 3 20
Taekwon-do / 14 10 7 7 4 20
Tenis 12 10 8 6 6 5 20
Veslanje / 10 8 6 6 4 20

* po kriterijih Šahovske zveze Slovenije

PREGLEDNICA št. 2: Število ur vadbe za INDIVIDUALNE športne panoge:

ŠPORTNA Število
PANOGA tednov                                              K A T E G O R I J A

Otr. šp. šola Otr. šp. šola Otr. šp. šola Mlad. šp. šola Mlad. šp. šola Ostali Šport
I. stopnje II. stopnje III. stopnje IV. stopnje V. stopnje kateg. mladih

športniki
Vadba Vadba Vadba Vadba Vadba Vadba Vadba

ATLETIKA 48 / 276 368 552 900 900 80
BADMINTON 48 184 207 360 460 552 552 80
BALINANJE 36 / / / 288 360 360 80
BIATLON 48 / 280 360 552 828 828 80
BOKS 48 / / 360 460 460 460 80
GIMNASTIKA- 48 276 322 460 690 900 900 80
športna
GIMNASTIKA 48 276 322 460 690 900 900 40-80
šport..-ritmična
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ŠPORTNA Število
PANOGA tednov                                              K A T E G O R I J A

Otr. šp. šola Otr. šp. šola Otr. šp. šola Mlad. šp. šola Mlad. šp. šola Ostali Šport
I. stopnje II. stopnje III. stopnje IV. stopnje V. stopnje kateg. mladih

športniki
JADRANJE-na 40 / 207 276 368 460 460 80
vodi in na deski
JUDO 48 184 207 360 460 460 460 80
KARATE 48 184 276 360 460 460 460 80
KEGLJANJE 48 / 207 276 414 506 506 80
KOLESARSTVO 40 / 280 360 552 552 552 80
KONJENIŠTVO 36 / / 252 252 360 360 80
LETALSTVO 36 / / / 216 216 216 80
LOKOSTRELSTVO 48 184 207 360 460 552 552 80
MOTOKROS 48 / 207 276 368 460 460 80
NAMIZNI TENIS 48 276 322 460 690 900 900 80
PLANINSTVO-šp.
plezanje+alpinizem 48 / / 276 414 506 506 80
PLAVANJE 48 276 322 460 690 900 900 40-80
PLES-športni 48 276 322 460 690 900 900 80
RIBIŠTVO-športno 36 / / 252 368 368 368 80
ROKOBORBA 48 / / 360 460 460 460 80
SMUČANJE-alpsko 48 276 322 460 690 900 00 40-80
SMUČANJE-teki 48 / 280 360 552 828 828 80
STRELSTVO-športno 48 / 207 368 460 460 460 80
ŠAH 48 184 207 310 310 460 460 80
TAEKWON-DO 48 / 207 360 460 460 460 80
TENIS 48 276 322 460 690 900 900 80
VESLANJE 48 / 207 368 460 552 552 80

LEGENDA:
Ostali kategorizirani športniki-državni, perspektivni, mednarodni in svetovni razred.

OPOMBA:
Športni programi selektivno usmerjenega športa otrok in mladine se lahko ovrednotijo do predvidenega števila tednov in ur.

PREGLEDNICA št. 3: Število športnikov, ki jih mora imeti ekipa za uvrstitev v selekcijski proces:

  ZAP. ŠT. ŠPOR.
   ŠT. ŠPORTNA     PANOGA ZA EKIPO

1 BOKS 12
2 HOKEJ 20
3 HOKEJ NA TRAVI 16
4 JUDO 9
5 KARATE 7
6 KEGLJANJE 8
7 KOŠARKA 12
8 NAMIZNI TENIS 5
9 NOGOMET 16

10 ODBOJKA 12
11 ROKOMET 12
12 ROKOBORBA 10
13 ŠAH 14
14 TENIS 12
15 TEKWAN-DO 8
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PREGLEDNICA št. 4: Število ur vadbe za KOLEKTIVNE športne panoge:

ŠPORTNA Število K A T E G O R I J A
PANOGA tednov                    Mlad. šp. šole            Mlad. šp. šole

Otr.šp.šola Otr. šp. šola Otr. šp. šola            IV. stopnje                 V. stopnje Šport
I.stopnje II.stopnje III.stopnje               Kadeti-nje               Mladinci-ke mladih

I.DL II.DL I.DL II.DL
Vadba Vadba Vadba Vadba Vadba Vadba Vadba Vadba

BOKS 48 / / 360 460 / 460 / 80
HOKEJ 48 240 280 368 576 / 677 / 80
JUDO 48 184 207 360 460 / 460 / 80
KARATE 48 184 276 360 460 / 460 / 80
KEGLANJE 48 / 207 276 414 / 506 / 80
KOŠARKA 48 240 280 368 576 / 677 / 80
NAM.TENIS 48 276 322 460 690 / 900 / 80
NOGOMET 48 240 280 368 576 550 677 550 80
ODBOJKA 48 240 280 368 576 / 677 / 80
ROKOMET 48 / 280 368 576 / 677 / 80
ROKOBORBA 48 / / 360 460 / 460 / 80
ŠAH 48 184 207 310 310 / 460 / 80
TENIS 48 276 322 460 690 / 900 / 80
TAEKWON-DO 48 / 207 360 460 / 460 / 80
STRELSTVO- 48 / 207 368 460 / 460 / 80
športno

LEGENDA:
I.DL – prva državna liga
II. DL – druga državna liga

ŠPORTNA ZVEZA OBČINA
  OBČINE HOČE–SLIVNICA

HOČE – SLIVNICA OBČINSKI SVET

Na podlagi drugega odstavka  15. člena  Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Medobčinski uradni vestnik  št. 5/2000) izdajam

SKLEP
o ugotovitvi valorizacije vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi rasti
življenjskih stroškov

1.

Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2001 znaša 0.0888 SIT/točko.

2.

Vrednost točke, ki je določena v 1. točki tega sklepa, se
uporablja od 1.1.2001 dalje.

356
3.

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 420-08/1410-KA-ŽŽ Župan
Datum: 1. december 2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž. el., s. r.

OBRAZLOŽITEV

Zadeva: Določitev vrednosti točke za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 15. čl. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o NUSZ (Odlok) določi izhodiščno vrednost točke za izračun
nadomestila Mestni svet Mestne občine Maribor na predlog župana.

Po 2. odstavku citiranega odloka ugotovi valorizacijo vrednosti
točke zaradi uskladitve njene vrednosti z rastjo življenjskih stroškov
župan s sklepom ob koncu tekočega leta za naslednje leto.
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1. VALORIZACIJA zaradi rasti življenjskih stroškov

Vrednost točke je bila nazadnje valorizirana 1. februarja 2000
na višino 0,0769 SIT kar je pomenilo 8 % valorizacijo. V istem
obdobju so življenjski stroški porastli za 13,5 %. Pred tem je
vrednost točke od 01.04.1998 znašala  0,0712 SIT.

Rast življenjskih stroškov od 1.1. do 31.10.2000 znaša 107,6 .
Ocena rasti življenjskih stroškov v letošnjem letu do 31.12.2000
je 9,24 % .

Skupna rast življenjskih stroškov od 01.04.1998 do 31.12.2000
je ocenjena  z indeksom 123,01. Ob upoštevanju valorizacije
01.02.2000 za 8% znaša indeks  valorizacije 115 oz. 15%.

Iz naslova valorizacije po 2. odstavku Odloka znaša vrednost
točke od 01.01.2001

0,0884 SIT
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Spodnji grafikon prikazuje gibanja vrednosti točke in NUSZ v
letih 1999 do 2001. Zneski so podani v mio sit, vrednost točke je
prikazana za 10.000 enot.

Podatki “EFEKT.” so vzeti iz bilance prihodkov in odhodkov
MOM.

Podatki “POTENC.” so podatki o potencialu na podlagi
odmernih odločb DURS in nalogov  JP GSZ za nove zavezance,
in sicer:
1. za leto 1999 predstavljajo stanje na dan izdaje odločb v letu

1999 (DURS)
2. za leto 2000 predstavljajo podatke maja 2000, na osnovi katerih

se izdajajo položnice v letu 2000,
3. za leto 2001 predstavljajo znesek iz leta 2000 povečani za 85,7

mio sit kot planirana realizacija zahtevkov za nove zavezance
v letu 2000 in za 30,9 mio sit kot dodaten prihodek iz naslova
novih zavezancev zajetih predvidoma v letu 2001
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Na podlagi 16. in 96. člena Statuta mestne občine Maribor
(Medobčinski uradni vestnik, št. 27/95) in drugega odstavka 9.
člena Odloka o mestnih četrteh in krajevnih skupnostih (Medob-
činski uradni vestnik, št. 22/96) je Mestni svet mestne občine Ma-
ribor, na  seji, dne 23.novembra 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi meril za financiranje mestnih četrti in krajevnih

skupnosti iz sredstev mestne občine Maribor

I.
S tem sklepom se določajo merila za oblikovanje sredstev pro-

računa Mestne občine Maribor za leto 2001, ki so namenjena za
financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter razdelitev
teh sredstev po posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

II.
Mestnim četrtim in krajevnim skupnostim se zagotavljajo sred-

stva po teh merilih za  materialne stroške.

III.
Za opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih

del pripada mestnim četrtim in krajevnim skupnostim en delavec -
tajnik, ki ima sklenjeno delovno razmerje v mestni upravi in mu
pripada plača in drugi osebni prejemki v isti višini kot to velja za
ostale delavce zaposlene v upravi.

Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev se plani-
rajo v Oddelku za splošne in pravne zadeve.

IV.
Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov se oblikujejo za

vse mestne četrti in krajevne skupnosti na podlagi enotnega nor-
mativa 45 m˛ poslovne površine za funkcionalne potrebe delova-
nja mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Ob upoštevanju navedenega normativa so za posamezno vrsto
stroška upoštevana naslednja merila:
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1. Dejanska poraba v preteklem letu za mestno četrt oz. krajevno
skupnost, ki po velikosti ustreza postavljenemu normativu, uskla-
jena s temeljnimi in ekonomskimi izhodišči in predpostavkami,
veljavnimi za Mestno občino Maribor. Na podlagi tega kriterija
se določi višino sredstev za naslednje vrste stroškov:

- stroški ogrevanja,
- poraba električne energije,
- obratovalni stroški (poraba vode, odvoz smeti, dimnikarske

storitve, stroški vodenja in upravljanja zgradbe ter stroški te-
kočega investicijskega vzdrževanja),

- stroški zavarovanja poslovnih prostorov;
2. Merilo veljavnih cen se uporabi za naslednje vrste stroškov:
- čiščenje poslovnih prostorov, in sicer za dve uri dnevno po

ceni, ki jo za uro čiščenja zaračunava študentski servis (bruto
znesek z 10 % provizijo),

- literatura, ki vključuje sredstva v višini letne naročnine za Urad-
ni list RS, Medobčinski uradni vestnik in dnevnik Večer,

- službeni prevozi, ki vključuje ceno mesečne avtobusne vozov-
nice, in sicer za mestne četrti v višini cene za mestni promet in
za krajevne skupnosti v višini cene za primestni promet,

3. Merilo ocenjenih stroškov na podlagi povprečne porabe v pre-
teklem letu za običajno poslovanje, se uporabi pri oceni me-
sečnih stroškov za pisarniški material, čistila, telefonske stroš-
ke, poštne stroške in ostale stroške, usklajene s Temeljnimi in
ekonomskimi izhodišči in predpostavkami, veljavnimi za Mest-
no občino Maribor.

V.
Za kritje materialnih stroškov, ki se nanašajo na mestno četrt

oziroma krajevno skupnost, ki ne deluje v lastnih prostorih (na-
jemnina), se mesečna višina sredstev, določena v prejšnji točki
tega sklepa, poveča za znesek najemnine, navedene  v najemni
pogodbi.

VI.
Sredstva za izvajanje programov dela se planirajo v pristoj-

nem upravnem organu.

VII.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka:402-00-3/99-2 Župan
Datum:   4. novembra 2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž. el., s. r.
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Na podlagi 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, štev. 6/
99), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, štev.
79/99) je župan Občine Pesnica, dne 11. decembra 2000, sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine Pesnica za

leto 2001

1. člen

Z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2000 (MUV,
štev. 2/2000) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih
nalog, ki jih v skladu z zakonom  opravlja Občina Pesnica.

2. člen

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2001
se financirajo javne naloge na podlagi proračuna Občine Pesnica
za leto 2000.

3. člen

Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine se smejo
uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, štev. 79/99).

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Številka: 403-1/2000-DH Župan
Datum: 15. decembra 2000 Venčeslav Senekovič, ing. agr., s. r.
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Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 24/86 in 16/
90) in 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 13/99) je občin-
ski svet Občine Podvelka na svoji 6. redni seji dne 13. decembra
2000 sprejel

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

stavbnega zemljišča v Občini Podvelka

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Podvelka se določi v višini:

! za stanovanjske površine           0,5050

! za vse ostale zavezance             0,1842

! za elektrogospodarstvo              0,0640.

2. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti toč-

ke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Obči-
ni Podvelka, ki je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku,
št. 39/99.

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

veljati 1. januarja 2001.

Župan
Številka: 03010-4/00-1 Občina Podvelka
Datum: 13. decembra 2000 Anton Kovše, ing., s. r.
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Na podlagi 15. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS,
št. 80/94, 45/97 in Odločba US 56/98), 16. ter 95. člena Statuta
Občine Podvelka (MUV, št. 13/99) in Odloka o proračunu Občine
Podvelka za leto 2000 (MUV, št. 40/99) ter Odloka o spremembi
Odloka o proračunu Občine Podvelka za leto 2000 (MUV, št. 13/
2000), je občinski svet Občine Podvelka na svoji 6. redni seji dne
13. decembra 2000, na predlog župana, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Podvelka

za leto 2000

1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembi odloka o proračunu

Občine Podvelka za leto 2000 (MUV, št. 13/2000), in sicer ta-
ko,da se glasi:

Prvi in drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine
Podvelka za leto 2000 (MUV, št. 40/99) se spremenita tako, da se
glasita:

“Občinski proračun za leto 2000 obsega 407,916.714,05 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
I. Prihodki skupaj  407,916.714,05
II. Odhodki skupaj 407,916.714,05
III. Proračunski presežek  0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in 0

prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje 0

kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in 0

sprememba kapitalskih deležev
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje skupaj 0
VIII. Odplačilo dolga skupaj 0
IX. Neto zadolževanje 0
X. Povečanje sredstev na računih 0

Od skupnega obsega proračuna v znesku 407,916.714,05 SIT se
razporedi za:

! tekoče naloge 174,987.056,74

! investicijske naloge 230,922.608,98

! v obvezne rezerve 2,007.048,33”.

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

skem uradnem vestniku.

Župan
Številka: 03009-14/00-1 Občina Podvelka
Datum: 13. decembra 2000 Anton Kovše, ing., s. r.
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Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97 in 74/98), Zakona o financiranju
občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in 56/98) ter 16. in 100. člena Statuta
Občine Podvelka (MUV, št. 13/99), je župan Občine Podvelka
izdal

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2001

1. člen

Z Odlokom o proračunu Občine Podvelka za leto 2000 (MUV,
št. 40/99) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih na-
log, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Podvelka.

2. člen

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Podvelka za leto 2001
se financirajo javne naloge začasno na podlagi Odloka o proraču-
nu občine Podvelka za leto 2000.

3. člen

Pri začasnem financiranju nalog se sme mesečno uporabiti 1/
12 planiranih sredstev, potrjenih z Odlokom o spremembi Odloka
o proračunu Občine Podvelka za leto 2000.

4. člen

Sredstva v proračunu 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.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1.1.2001 dalje.

Župan
Številka: 03010-3/00-1 Občina Podvelka
Datum: 13. decembra 2000 Anton Kovše, ing., s. r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS,
št. 72/93, 45/94, 57/94, 6/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) in Zakona o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 98/99), Zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93), Zakona o var-
stvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Ur.l. SRS št.
25/76,29/86, 17/91, Ur.l. RS št. 29/95, 89/99 ) ter Statuta Občine
Podvelka (MUV, št. 13/99) je občinski svet Občine Podvelka na
svoji 6.redni seji z dne 13. decembra 2000 sprejel

O D L O K
o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih

površin v Občini Podvelka

1. člen

Ta odlok ureja bivanje in vzrejo psov na območju Občine Pod-
velka.

2. člen
Živalske kužne bolezni, predpisovanje ukrepov za njihovo pre-

prečevanje, zatiranje in izkoreninjenje ureja Zakon o veterinar-
stvu.

3. člen
Pravice in dolžnosti skrbnika psa po tem odloku veljajo za

osebo, ki je skrbnik psa, ki ji je pes zaupan, ki psa vzreja in ima
psa na kakršenkoli način v posesti (v nadaljevanj besedila: skr-
bnik psa).

4. člen
Posamezno gospodinjstvo ima lahko v vzreji največ dva psa.

Za vzrejo večjega števila psov (do 5 psov) si mora pridobiti dovo-
ljenje lokalne skupnosti (6. člen Zakona o zaščiti živali).

Določilo ne velja za imetnike psic, dokler te hranijo mladiče.
V več stanovanjskih zgradbah je dovoljeno vzrejati psa na pod-

lagi določil o hišnem redu, ki morajo biti v skladu s tem odlokom.
Skupnost stanovalcev oz. etažnih lastnikov lahko z hišnim redom
ne glede na 1. odstavek tega člena določi manjše število psov na
posamezno gospodinjstvo.

5. člen

Skrbnik mora za psa skrbeti in mu zagotavljati:
- zadostne količine ustrezne, zdravstveno neoporečne pitne vo-

de in hrane;
- ustrezen prostor oz. bivališče, ki omogoča neovirano vstaja-

nje in stanje, leganje in ležanje ter zadostno razgibavanje (pod-
strešja, balkoni, terase in podobno ne smejo biti psom stalno
bivališče);

- psom čuvajem, ki so privezani na verigo, verige dolžine naj-
manj tri metre;

- ustrezne zoohigienske pogoje: svež zrak, svetlobo, čistočo in
zaščito pred mrazom, sončno pripeko oz. vročino, padavina-
mi, prepihom in zaščito pred notranjimi in zunanjimi zajedal-
ci;

- pravočasno veterinarsko oskrbo, če je žival bolna ali poško-
dovana, oz. nebolečo usmrtitev, če je po veterinarski presoji
neozdravljivo bolna  ali poškodovana in ji bolezen oz. poš-
kodbe povzročajo trpljenje;

- za  omejitev prirastka nezaželjenih živali z začetno osamitvi-
jo, kontracepcijo, kastracijo oz. sterilizacijo;

- varen in udoben prevoz, v javnem prometu pa upoštevati pred-
pise o prevozu živali;

- skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oz. drugimi
ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.

6. člen

Skrbnik psa je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzor-
stva in ne ogroža ljudi in živali.

V času, ko pes ni pod neposrednim nadzorstvom svojega skr-
bnika, mora biti v svetlem in zaprtem prostoru, v ogradi oz. pesja-
ku ali pripet na verigo, katere doseg je najmanj tri metre oddaljen
od javne poti.

Skrbnik psa čuvaja mora namestiti na vidno mesto opozorilni
napis “POZOR PES”.

Na ulicah, trgih in javnih površinah se pes lahko vodi le na
povodcu (kratki vrvici); popadljivi psi pa morajo nositi tudi na-
gobčnik.

7. člen

Če skrbnik psa ne ravna v skladu z določili tega odloka in psa
zanemarja, ga muči ali če je pes nevaren za okolico, se mu ga
lahko odvzame.

Predlog za odvzem psa po prvem odstavku tega člena lahko
podajo občani veterinarski inšpekciji, ki odredi higienski službi
Veterinarskega zavoda, da izvrši sklep odvzema.

Psa preda v azil ali ga brezbolno usmrti.
Ta postopek velja tudi za pse brez lastnikov.
Stroški postopka bremenijo lastnika, če ta ni znan, jih krije

Občina Podvelka,če je pes najden na njenem teritoriju.

8. člen

Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znaki, po katerih se
sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno boleznijo, mora
skrbnik živali to takoj sporočiti veterinarski organizaciji, ki opravlja
osnovno veterinarsko dejavnost.

Skrbnik živali mora do prihoda veterinarja zavarovati ter pre-
prečiti drugim osebam in živalim pristop do prizadete živali oz.
trupla poginule živali.

9. člen

Kdor na javnem mestu najde poškodovanega psa, je dolžan o
tem obvestiti veterinarsko higiensko službo veterinarske organi-
zacije, ki žival prevzame v oskrbo.



630STRAN MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 23 – 26. 12. 2000

Kdor najde na javnem mestu poginjenega psa, mora prav tako
obvestiti veterinarsko higiensko službo veterinarske organizacije
v Dravogradu, da truplo odstrani z javnega mesta (tel. 041/645-
782, 041/645-785 ).

Ko veterinarska organizacija prejme psa, za katerega je mogo-
če ugotoviti skrbnika, je treba zdraviti v sporazumu s skrbnikom.

10. člen

Če pes ugrizne ali kako drugače poškoduje človeka se mora
poškodovani javiti v zdravstveni ambulanti. Ta obvesti o ugrizu
veterinarsko organizacijo, ki ugotavlja zdravstveno stanje psa.

Pes, ki je ugriznil človeka, mora biti najmanj 10 dni pod vete-
rinarskim nadzorom, ne glede na to ali je bil cepljen proti steklini
ali ne.

Stroški nadzora bremenijo skrbnika psa.

11. člen

Psa, ki se giblje v lovišču brez nadzorstva in je oddaljen več
kakor 200 metrov od hiš ali več kakor 50 metrov od gospodarja,
sme pokončati lovski čuvaj, član lovske organizacije oziroma stro-
kovni delavec organizacije, ki upravlja lovišče.

12. člen

Skrbnik psa mora na javnih površinah za psom odstraniti iztreb-
ke v ustrezno embalažo, ki jo nosi s seboj.

V primerih kršitve 1. odstavka tega člena se skrbnika živali
kaznuje z denarno kaznijo 15.000,00 SIT.

Pse je prepovedano puščati na urejena otroška igrišča, šolska
igrišča, zelenice in parke, ki so ustrezno vzdrževani, v tem prime-
ru se sme skrbnika psa kaznovati na kraju samem z denarno kazni-
jo 15.000,00 SIT.

13. člen

Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT, ki se izterja na kraju sa-
mem, se kaznuje oseba posameznik:
1. če živali ne zagotovi bivališča, hrane, vode in oskrbe na način,

ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, pri-
lagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in eto-
loškim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znan-
stvenimi spoznanji;

2. če živali ne zagotovi svobode gibanja, primerno živali glede
na njeno vrsto, pasmo in starost, stopnjo razvoja, prilagoditve
in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje;

3. če ne zagotovi dovolj prostora privezani ali zaprti živali, glede
na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi
izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;

4. če živali ne zagotovi svetlobe, toplote in drugih higienskih po-
gojev;

5. če ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih živali.

14. člen

Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT, ki se izterja na kraju sa-
mem, se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če neustrezno prevaža žival;
2. če ne zahteva pravočasne veterinarske pomoči in oskrbi bol-

nih in poškodovanih živali ali ne zagotovi ustrezne nege bol-
nih, poškodovanih in onemoglih živali;

3. če ne nadzira hišnih živali vsaj enkrat dnevno;
4. če ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih ukre-

pov in je zato žival nevarna okolici;
5. če ovira pristojnega inšpektorja pri delu.

15. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o reji, regis-
traciji in iznačevanju psov ter o reji ostalih domačih živali (MUV,
št. 010-3/80).

16. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Župan
Občina Podvelka

Št.: 03009-12/00-1 Anton Kovše, ing., s. r.
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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 nalog, 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.
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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.

Župan
Številka: 062-02-16/00 Občine Rače–Fram
Datum:  6. decembra  2000 Branko Ledinek, 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 %.

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 1.1.2001.

Občinski svet
Številka:  062-02-00-16 Občine Rače–Fram
Datum:  6. decembra 2000 Branko Ledinek, s. r.
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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 1.1.2001 dalje.

3. člen

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Župan
Številka:  062-02-00-16 Občine Rače–Fram
Datum:  6. decembra 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 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, 70/00) , 47. člena Odloka o odvajanju in čiš-
čenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju obči-
ne 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

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 1.1. 2001.

3. člen

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Štev.: 062-02-00-16 Župan
Datum:  6. decembra 2000 Branko Ledinek, s. r.
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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 zna-
ša:
- 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 zna-
ša:
- 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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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. decem-
bra 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 1.381,60  SIT

50 kw na trdno gorivo
  5. Mala kurilna naprava toplotne moči do 1.777,60  SIT

50 kw na tekoče in plinasto gorivo
  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. decembra 2000 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 33. Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/
99) in skladno z 57. členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 74/98 in 70/00), Zakonom o
financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 109. členom
Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 23/99 in 20/00) je žu-
pan Občine Radlje ob Dravi sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001

1. člen

Z Odlokom o proračunu občine Radlje ob Dravi za leto 2000
(MUV, št. 10/00) so bila zagotovljena sredstva za financiranje jav-
nih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Radlje ob
Dravi.

2. člen

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za
leto 2001 se za obdobje največ treh mesecev financirajo javne
naloge začasno na podlagi Odloka o proračunu Občine Radlje ob
Dravi za leto 2000.

3. člen

Pri začasnem financiranju nalog se sme mesečno uporabiti 1/
12 planiranih sredstev, potrjenih z Odlokom o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2000.

4. 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.

5. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Župan
Štev.: 402-1/00-04 Občina Radlje ob Dravi
Datum: 11. decembra 2000 Hubert Robnik, s. r.
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Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, števil-
ka 79/99), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, številka 80/94,
45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) ter na podlagi 39.
člena Statuta Občine Ruše (MUV, številka 5/99), je Občinski svet
Občine Ruše na 17. redni seji dne 15. decembra 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše

 za leto 2000

1.  člen

V Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2000 (MUV, šte-
vilka 38/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun fi-
nančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Proračun Občine Ruše za leto 2000 se določa v naslednjih
zneskih:

V 000 SIT
............................................................................................................................................................
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Skupaj prihodki 702.474
II. Skupaj odhodki 828.497
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.) -126.023

......................................................................................................................................................
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 0
kapitalskih deležev

V. Dana posojila in povečanje 0
kapitalskih deležev

VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba 0
kapitalskih deležev (IV.-V.)

.....................................................................................................................................................
C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. Zadolževanje proračuna 31.800
IX. Odplačila dolga 1.100
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 30.700
XI. Zmanjševanje sredstev na računih -95.323

(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)
.......................................................................................................................................................
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU 95.323
PRETEKLEGA LETA

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdat-
kov proračuna Občine Ruše je izkazan v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu fi-
nanciranja in je sestavni del odloka.

Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev na raču-
nih, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.

2.  člen

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajer-
ske in Koroške regije in začne veljati z dnem objave.

Župan
Številka: 015-03-012/2000 Občine Ruše
Datum: 15. december 2000 Vili Rezman, prof., s. r.
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Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, števil-
ka 79/99), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, številka 80/94,
45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) ter na podlagi 39.
člena Statuta občine Ruše (MUV, številka 5/99), je Občinski svet
Občine Ruše na 17. redni seji dne 15. decembra 2000 sprejel

OD L O K
o proračunu Občine Ruše za leto 2001

1.  člen

S proračunom Občine Ruše za leto 2001 (v nadaljnem besedi-
lu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih
v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

2.  člen

Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun fi-
nančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Proračun Občine Ruše za leto 2001 se določa v naslednjih zne-
skih:

                 v 000 SIT
.....................................................................................................................................................
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.  Skupaj prihodki 876.170
II Skupaj odhodki 869.670
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) 6.500

(I.-II.)
......................................................................................................................................................
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 0
kapitalskih deležev

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 0
deležev

VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba 0
kapitalskih deležev (IV.-V.)

.....................................................................................................................................................
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C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. Zadolževanje proračuna 0
IX. Odplačila dolga 6.500
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) -6.500
XI. Zmanjševanje sredstev na računih 0

(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)
.......................................................................................................................................................

Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu finan-
ciranja in je sestavni del odloka.

3.  člen

Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge
nesreče izloči 0,5 % prihodkov. Izločanje v rezerve se praviloma
izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega
leta.

4.  člen

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev tekoče pro-
računske rezerve proračuna za pokrivanje premalo predvidenih
odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke
na posameznih postavkah do 10.000.000,00 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, živalske kužne bolezni in rastlinskih škodljivcev.

6.  člen

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih lik-
vidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne
vrednosti. Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega
pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti, lahko za začasno kritje odhodkov uporabi sredstva
rezerv občine, ki pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta,
ali pa najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki pa mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.

7.  člen

Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju jav-
nih zavodov, katerih ustanovitelj je občina oziroma za dajanje ga-
rancij in poroštev.

8.  člen

Odredbodajalec sredstev proračuna je župan ali druga oseba,
ki jo pooblasti župan.

9.  člen

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajer-
ske in Koroške regije in začne veljati z objavo, uporablja pa se od
01. januarja 2001 dalje.

Župan
Številka: 015-03-013/2000 Občine Ruše
Datum: 15. december 2000 Vili Rezman, prof., s. r.

372

Na podlagi 4. odstavka 57. člena Zakona o javnih skladih
(Ur.l.RS, št. 22/00) in 10. člena Statuta Občine Ruše (Ur.l.RS, št.
5/99) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 17. redni seji dne 15.
decembra 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah

Odlok-a o ustanovitvi Javnega sklada Občine Ruše za
gospodarjenje z nepremičninami

1. člen

V preamubli Odloka o ustanovitvi Javnega sklada za gospo-
darjenje z nepremičninami  se pravna podlaga “4. člen” črta in
nadomesti z novo pravno podlago in sicer “4. odstavek 57. člena”
Zakona o javnih skladih (Ur.l. 22/00).

2. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega sklada za gospodarjenje z ne-
premičninami se naziv odloka spremeni in dopolni tako, da se be-
seda “ustanovitev” črta in nadomesti z besedo “preoblikovanju”
ter se dodajo besede “Stanovanjskega sklada Občine Ruše v”, zak-
ljuček naziva se slovnično prilagodi.

3. člen

1. člen se spremeni tako, da se črta in nadomesti beseda “usta-
novi”, z vključitvijo novih besed “Stanovanjski sklad Občine Ru-
še, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Občine Ruše (MUV, št. 19/96), registriran v sodnem registru pod
št.    1/10124/00, dne 17.03.1997, z matično št. 1121332, preobli-
kuje v”. Zaključek stavka, ki se nadaljuje za oklepajem, se črta in
nadomesti z naslednjimi besedami “v skladu z določbami Zakona
o javnih skladih (Ur.l.RS, št. 22/00).
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4. člen

4.člen se dopolni tako, da se pred besedo “vpisa” vrine beseda
“spremembe”. V drugem stavku se za besedama “Javni sklad” čr-
ta beseda “se” ter za besedo “vpiše” vrine beseda “spremembe”.

5. člen

V 41. členu se črta datum “01.01.2001” in nadomesti z beseda-
mi “z dnem ureditve plačilnega prometa oz. najkasneje z dnem spre-
membe vpisa v sodni register”. Zadnji stavek istega člena se črta.

6. člen

42. člen se spremeni tako da se v prvi vrsti črtajo besede in
datum “najkasnje do 01.01.2001” ter v drugi vrsti črta beseda “u-
stanovljen” in nadomesti z besedo “preoblikovan.

7. člen

44. člen se spremeni tako, da se črta datum “31.12.2000” in
nadomesti z besedami “z dnem ureditve plačilnega prometa oz.
najkasneje z dnem spremembe vpisa v sodni register”.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Župan
Številka: 015-03-010/2000 108 Občine Ruše
Datum: 15. decembra 2000 Vili Rezman, prof., s. r.
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