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Na podlagi 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, 12/99, 16/
99 in 59/99 ) in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o obratoval-
nem času prodajaln (Uradni list RS,  št. 79/97, 78/98 in 36/00) ter
na podlagi 16. čl. Statuta občine Dravograd (MUV, št. 17/99) je
Občinski svet občine Dravograd na svoji 18. seji, dne 19. decembra
2000, sprejel naslednji

ODLOK
o merilih za določanje dežurnih prodajaln in prodaje zunaj

prodajaln

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
Občine Dravograd.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to
zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni oddelek občinske upra-
ve Občine Dravograd (v nadaljevanju pristojni organ).

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

Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna
oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z Zakonom o
trgovini.
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II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA
PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote

med  7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega obratoval-

nega 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 Občine Dravograd.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obraz-

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

trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
- Dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere deloda-

jalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadraturo prodajal-
ne, v kateri uvaja dežurno prodajalno.
Občinska uprava Občine Dravograd ima pravico od trgovca

zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumenta-
cijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

4. člen
Kot merila za določanje dežurstev prodajaln se upoštevajo na-

slednje značilnosti območja Občine Dravograd:
• izvajanje delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe

pri delodajalcu,
• nakupovalne navade potrošnikov,
• krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dneh,
• interes trgovcev,
• interes potrošnikov,
• tranzitni cestni promet,
• gostota poseljenosti prebivalstva in
• zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Vse trgovine na drobno, ne glede na dejavnost, razen bencin-

ski servisi, menjalnice in Duty free shopi so zaprti ob naslednjih
praznikih in dela prostih dnevih :
• 1. januar,
• 8. februar, Slovenski kulturni praznik,
• 27. april, Dan upora proti okupatorju,
• 1. maj, Praznik dela,
• 25. junij, Dan državnosti,
• 1. november, Dan spomina na mrtve,
• 26. december, Dan samostojnosti.

6. člen
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob

nedeljah med 8. in 13. uro. V primeru dveh ali več zaporednih
prazničnih oziroma dela prostih dni so prodajalne z živili odprte
vsak drugi dan praznika oziroma dela prostega dne, med 8. in 13.
uro. (razen ob praznikih določenih v 5. členu tega odloka).

7. člen
Prodajalna z motornimi gorivi lahko kot dežurna obratuje:

• od ponedeljka do sobote od 0.00 do 7.00 ure in od 21.00 do
24.00 ure,

• ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 0.00 do 24.00
ure.

 8. člen
Specializirane prodajalne, v katerih se prodajajo predvsem ča-

sopisi, revije, tobačni izdelki in podobno, lahko kot dežurne pro-
dajalne obratujejo od ponedeljka do sobote od 5.30 do 7.00 ure
zjutraj ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, ki niso
navedeni v 5.čl. tega odloka, med 8.00 in 13. uro.

9. člen
Prodajalne z živili, v katerih se prodajajo predvsem pekovski

izdelki, lahko obratujejo kot dežurne prodajalne od ponedeljka
do sobote od 5.00 do 7.00 ure zjutraj.

Prodajalne, katerih glavna dejavnost je prodaja svežega sadja
in zelenjave, ter cvetličarne, lahko obratujejo kot dežurne proda-
jalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, ki niso nave-
deni v 5.členu tega odloka, od 8. do 18. ure.

Cvetličarne lahko, ne glede na določbe 5. člena tega pravilni-
ka, obratujejo kot dežurne prodajalne tudi na praznik Dan spomi-
na na mrtve - 1. novembra, od 8. do 18. ure.

10. člen
Nakupovalni centri:

• upravljalec centra s tržnim redom opredeli redni delovni čas
in čas dežurstev prodajaln enotno za celotni center.
Menjalnice:

• lahko kot dežurne prodajalne obratujejo od ponedeljka do so-
bote od 21. do 22. ure ter ob nedeljah, praznikih in dela pro-
stih dnevih med 8. in 22. uro.
Duty free shopi :

• Dežurstva:  nedelja, prazniki in dela prosti dnevi od 08.00 do
21.00 ure.
Lekarne lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo in

na dela prost dan med 08. in 20. uro.

11. člen
Če pristojni organ Občine Dravograd ugotovi, da je prijava

urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določ-
be tega odloka, v 15. dneh prijavo urnika dežurstva potrdi za te-
koče leto.

Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne,
če ta ni v skladu z določbami tega odloka.

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

organ občine dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem območju
občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
• večjih javnih prireditev,
• posebnih dogodkov turističnega značaja,
• ostalih dogodkov, če tako narekuje širši javni interes.

Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje
prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas
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trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob na-
stanku vzroka za izjemno dežurno prodajalno.

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

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

jo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje
pristojnega oddelka Občine Dravograd.

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

14. 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 Dravograd, priložiti še potrdilo, iz kate-
rega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki
se nanaša na prijavljeno prodajo.

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

iz prvega odstavka 13.člena tega odloka popolna in so upoštevane
vse določbe tega odloka, v 10. dneh izda soglasje za prodajo na
enega od naštetih načinov iz 13.člena tega odloka.

Občina Dravograd izda soglasje za posamezne dneve v letu,
vendar največ za obdobje enega leta.

16. člen
Določbe tega odloka uporablja občinska uprava, pri potrjeva-

nju obratovalnega časa prodajaln in pri izdajanju soglasja za pro-
dajo blaga izven prodajaln.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

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

pravna oseba ali podjetnik posameznik :
- če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površi-

nah ali površinah, ki so v lasti Občine Dravograd, brez soglas-
ja občine.

Z denarno kaznijo 100.00,00 tolarjev se kaznuje trgovec – prav-
na oseba ali podjetnik posameznik:
- če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih povr-

šinah brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 50.00,00 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

18. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Komunalni

inšpektor Občine Dravograd.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v  Medobčin-

skem Uradnem Vestniku.

Številka: 015-03-15/00 Župan Občine Dravograd
Datum: 19. december 2000 Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd., s. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Dravograd (MUV, št. 17/
99) ter 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (MUV, št. 33/99) je Občinski svet Občine Dravograd na
svoji 18. seji dne 19. decembra 2000, sprejel

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

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd
za leto 2001

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2001 znaša 0,0469
SIT.

II.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prič-

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 062-02/98-18 Župan občine Dravograd
Datum: 19. december 2000 Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd., s. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Dravograd (MUV, št. 17/
99) ter 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča (MUV, št. 33/99) je Občinski svet Občine Dravograd na
svoji 18. seji, dne 19. decembra 2000, sprejel

S  K  L  E  P
o določitvi višine najemnin kmetijskih zemljišč Občine

Dravograd za leto 2001

I.
Višine najemnin za kmetijska zemljišča, po vrstah rabe in ka-

tastrskih razredih, v lasti občine Dravograd za leto 2001 so dolo-
čene v naslednji tabeli:

Vrsta  rabe Katastrski razred SIT/ha
Njiva 1 – 3 23.540,00
Njiva 4 – 6 21.400,00
Njiva 7 – 8 18.190,00
Travnik 1 – 4 20.330,00
Travnik 5 – 8 16.050,00
Pašnik 8.560,00
Pašnik višinski 5.350,00
Hmeljišče 23.540,00

II.
Višine najemnin kmetijskih zemljišč, po vrstah rabe in katastr-

skih razredih, v lasti občine Dravograd iz I.tč. tega sklepa sprejme
s sklepom občinski svet do konca meseca decembra za naslednje
leto, usklajeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS.

III.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prič-

ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 062-02/98-18 Župan občine Dravograd
Datum: 19. december 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) ter 4. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Dravo-
grad (MUV, št. 24/96) je Občinski svet občine Dravograd na svoji
18. seji, dne 19. decembra 2000, sprejel naslednji

S   K   L   E   P
o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na

območju Občine Dravograd za leto 2001

I.
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Obči-

ne Dravograd za leto 2001 znaša 13,82 SIT.

II.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prič-

ne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja
2001.

Številka: 062-02/98-18 Župan Občine Dravograd
Datum: 19. december 2000 Rado Krpač, univ. dipl. inž. gozd., s. r.
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Na podlagi 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologi-
ji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin (Ur. Iist SRS, št. 8/87) in 16. člena Statuta
občine Dravograd (MUV, št. 17/99) je Občinski svet občine Dra-
vograd na svoji 18. seji, dne 19. decembra 2000, sprejel

S K L E P
o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območ-

ju občine Dravograd za leto 2001

I.
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske povr-

šine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zem-
ljišč in za vrednost zemljišča je znašala 31. 12. 2000 na območju
občine Dravograd 128.000,00 SIT.

II.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na

1 m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti
in gostoto naseljenosti 100-200 preb./ha na dan 31.12.2000 zna-
šajo za komunalne objekte in naprave:
• individualna raba 5.400,00 SIT/m2

• kolektivna raba 8.200,00 SIT/m2

III.
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča je določena v odstotku od

povprečne gradbene cene iz 1. tč. tega sklepa in po območjih, ki
veljajo za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(MUV, št. 33/99) razen za industrijsko cono in znaša za:
1. območje

Naselje Dravograd 3,0 - 4,0 %
2. območje

A. Ožje območje naselij: Šentjanž,
Črneče, Libeliče in Trbonje 2,0 - 3,0 %

B. Širše območje naselij: Šentjanž, Črneče,
Libeliče in Trbonje 1,5 – 2,5 %

3. območje
Ostala naselja v občini Dravograd 1,0 – 1,5 %

4. območje
Industrijska cona 2,5 – 4,0 %



641STRANŠT. 24 – 30. 12. 2000 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK

IV.
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva raz-

merje, in sicer:
- 60 % osnovna vrednost zemljišča,
- 40 % uporabna vrednost zemljišča.

V.
Vrednosti za 1 m2 stanovanjske površine in komunalnega ure-

janja iz tč. 1 in 2 tega sklepa se revalorizirajo s povprečnim indek-
som porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga objavlja GZS - zdru-
ženja gradbeništva in IGM Slovenije.

VI.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in prič-

ne veljati osmi dan po objavi.

VII.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

čitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš
in stanovanj ter drugih nepremičnin (MUV, št. 3/00).

Številka: 062-02/98-18 Župan občine Dravograd
Datum: 19. december 2000 Rado Krpač, u. d. i. gozd., s. r.
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Na podlagi 34., 35. in 36. člena Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
43/89 ter Ur. list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
16. člena Statuta Občine Duplek (MUV, št. 8/99) je Občinski svet
Občine Duplek na 13. redni seji, dne 7. decembra 2000, določil

P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za center
v Spodnjem Dupleku v občini Duplek

1.0. UVOD
Predmet izdelave ureditvenega načrta, določenega s tem pro-

gramom priprave, je območje, ki leži v občinskem središču Sp. Dup-
lek v k.o. Sp. Duplek južno od regionalne ceste 3. reda RIII-710.

Območje velikosti cca 5 ha omejujejo regionalna cesta na se-
veru, Žitečki potok na vzhodu, območje teniških igrišč in gostišča
Veronika na jugu ter meja ureditvenega območja naselja Sp. Dup-
lek na zahodu.

Opisano območje je po veljavnih prostorskih aktih za območ-
je občine Duplek opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditve-
nem območju naselja in je namenjeno centralnim, poslovnim, oskr-
bnim, stanovanjskim in športnim oz. rekreacijskim dejavnostim.

Kot podlaga za poseganje v prostor velja za širše območje
zazidalni načrt za center v Sp. Dupleku (MUV, št. 19/88).

Odločitve iz citiranega zazidalnega načrta so bile v letu 1997
podrobneje preverjene v strokovnih podlagah, iz katerih izhaja,
da bi bilo mogoče in smiselno del območja drugače organizirati in
pozidati s spremenjeno etapnostjo.

Kljub takšnim ugotovitvam zazidalni načrt v letu 1997 ni bil
ustrezno spremenjen.

Po tem času so se pojavile investicijske namere, ki odstopajo
od preteklih programskih usmeritev in terjajo ponovno preverja-
nje nekaterih pred 12 leti sprejetih odločitev.

Zaradi tega je smiselno novelirati veljavni prostorski izvedbe-
ni načrt in v njem preveriti ter drugače opredeliti nekatere odločit-
ve v zvezi z ureditvijo prostora in dopustnimi posegi v prostor.

Ker je del veljavnega zazidalnega načrta že realiziran, ga ni
smiselno spreminjati in dopolnjevati, ampak nadomestiti z novim.

Glede na vsebinska oz. programska in zakonska izhodišča je
primerna oblika nadomestitve z ureditvenim načrtom.

Ta program priprave določa organizacijske in vsebinske okvi-
re za izdelavo, javno verifikacijo in sprejemanje ureditvenega načr-
ta za center v Sp. Dupleku (v nadaljevanju: URN) ter predstavlja
osnovo, da se pripravi in ustrezno sprejme operativna podlaga za
poseganje v prostor na način, ki omogoča ustrezno delovanje tan-
giranih javnih služb in zainteresiranih investitorjev.

2.0. OSNOVE ZA PRIPRAVO URN

2.1. Naročnik in izdelovalec URN
N a r o č n i k  URN je Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,

2241 Sp. Duplek.
I z d e l o v a l e c  URN bo izbran v postopku zbiranja ponudb

za izdelavo URN, ki ga bo pripravil in izvedel naročnik.

2.2. Zakonske podlage in obseg priprave URN
Pri izdelavi URN bodo upoštevani naslednji predpisi:

• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97);

• Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Ur. list SRS, št. 14/85);

• Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na
njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski predpisi;

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99);
• Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 56/99);
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list

RS, št. 64/94);
• Zakon o javnih cestah (Ur. list RS, št. 29/97);
• drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter

predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava URN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela, grafič-

nega dela in odloka z ustrezno obrazložitvijo ter faze osnutka,
predloga in končnih elaboratov URN.

V postopku bodo za pripravo osnutka pridobljeni pogoji ter
mnenja organov in organizacij, na akt pa bodo pridobljena tudi
ustrezna soglasja.

Pred samo izdelavo URN bodo izdelane ustrezne strokovne
podlage, na katerih bodo temeljile odločitve v URN.

2.3. Veljavni planski in drugi akti
Pri izdelavi URN se upoštevajo in uporabijo naslednja gradi-

va:
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• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Maribor za obdobje 1986 – 2000 in
družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986 – 1990 za
območje Občine Duplek v letu 2000 (prostorski plan Občine
Duplek; MUV, št. 13/2000) ter izhodiščni planski akti, ki so
bili z navedenim odlokom spreminjani in dopolnjevani:

• Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986 – 2000
(MUV, št. 1/86, 16/87 in popravek v 19/87, 7/93 in popravek v
8/93, 8/94)

• Prostorske sestavine Družbenega plana mesta Maribor za
obdobje 1986 – 1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/
90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93 in popravek v 8/93, 8/94)

• Odlok o zazidalnem načrtu za center v Sp. Dupleku (MUV št.
19/88);

• Odlok o kategorizaciji občinskih cest (MUV, št. 16/99);
• Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na

območju Občine Maribor (MUV, št. 5/92);
• Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine

Maribor (MUV, št. 17/92).

2.4. Strokovne podlage
Za pripravo ureditvenega načrta se izdela topografski oz. to-

pografsko katastrski načrt v ustreznem merilu (1:1000 ali 1:500) s
posnetkom obstoječega stanja na širšem območju obdelave. Na-
vedeni načrt bo predstavljal osnovo za delo.

Kot podlaga za delo se upoštevajo strokovne podlage, ki jih je
v letu 1997 izdelal ZUM d.o.o. ter programi in predlogi zaintere-
siranih investitorjev na območju obdelave.

Pred izdelavo osnutka URN se izdelajo posebne strokovne pod-
lage v skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.

Izdelava morebitnih drugih strokovnih podlag zaenkrat ni pred-
videna. Potreba po njihovi izdelavi se lahko pojavi na osnovi po-
stavljenih zahtev organov in organizacij v pogojih za izdelavno
osnutka ureditvenega načrta in bo v postopku ustrezno razrešena.

3.0. PRIPRAVA OSNUTKA URN

3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka URN
Na osnovi strokovnih podlag bo izdelovalec URN pripravil

primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organiza-
cij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka URN podati pogo-
je, smernice in mnenja za njegovo pripravo.

3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave
osnutka URN podati pogoje za njegovo pripravo

Pred pričetkom priprave URN morajo v skladu s 35. členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za
njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
• Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike

Slovenije, Izpostava Maribor;
• Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Mari-
bor;

• Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za
civilno obrambo;

• Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste;
• Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,

Izpostava Maribor;
• Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor;

• Elektro Maribor - javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d.;

• Telekom Slovenije d.d.;
• Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.;
• Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.;
• Občina Duplek oz. javne gospodarske službe v delih, kjer so

upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek vključeni

tudi drugi organi in organizacije.
Če kdo od navedenih organov oz. organizacij v 30 dneh od

prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev
oz. da s predloženo dokumentacijo soglaša.

3.3. Izdelava osnutka URN
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev orga-

nov oz. organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa,
bo izdelovalec URN pripravil osnutek URN.

Osnutek ureditvenega načrta bo vseboval:
• tekstualni del z vsemi potrebnimi utemeljitvami in opredelit-

vami izhodišč, z opisi rešitev predvidenih posegov in ureditev,
z opisi rešitev infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav ter
ureditev, z opisi drugih relevantnih rešitev, s seznamom in last-
niki parcel ter z drugimi parcelnimi atributi za parcele, ki se
nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, z etapami izva-
janja in s pogoji organov oz. organizacij;

• kartografski del s potrebnimi prikazi opredelitev iz planskih
aktov, veljavnih za območje občine, s prikazi rešitev po posa-
meznih področjih v ustreznem merilu, po potrebi s prikazi de-
tajlov v ustreznem merilu ter s potrebno geodetsko dokumen-
tacijo;

• osnutek odloka o ureditvenem načrtu z opisom meje območja
po parcelnih mejah, z opredelitvijo funkcije območja s pogoji
za izrabo in kvaliteto posegov v prostor, pogoji za urbanistič-
no, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov
v prostor na območju obdelave, pogoji glede prometnega, ko-
munalnega in energetskega urejanja območja in drugimi po-
goji, pomembnimi za izvedbo predvidenih posegov, z etapami
izvajanja posegov, z režimom in začasno namembnostjo zem-
ljišč, ki se ne uporabijo v prvi etapi, s tolerancami pri legi,
velikosti in funkciji objektov in naprav ter z obveznostmi inve-
stitorjev in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta.

4.0. SPREJEMANJE URN

4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka URN
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil

osnutek URN Občinskemu svetu Občine Duplek in mu predlagal,
da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.

4.2. Javna razgrnitev osnutka URN
V skladu s 37. in 38. členom Zakona o urejanju naselij in dru-

gih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnut-
ka URN.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava Občine Duplek

organizirala javne obravnave na sedežu občine in v prizadeti vaš-
ki skupnosti.

Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primeren način.

4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo občinska upra-

va Občine Duplek zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pri-
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pombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnut-
ku URN.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec URN strokovno
obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali
se pripombo upošteva ali ne.

O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet
Občine Duplek.

Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali pripom-
be in predloge, pa jih Občinski svet Občine Duplek ni sprejel,
ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih pripombe in predlogi
niso bili sprejeti.

4.4. Priprava usklajenega predloga URN
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov

iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek URN do-
polnil v usklajeni predlog URN.

Predlog ureditvenega načrta bo vseboval enake sestavine kot
osnutek s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upošte-
vanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vključeval
tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k ureditvenemu načr-
tu ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih
določa ureditveni načrt.

Župan bo usklajeni predlog URN poslal v sprejetje Občinske-
mu svetu Občine Duplek.

4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlo-
gu URN

Na usklajeni predlog URN bo izdelovalec URN pridobil so-
glasja naslednjih pristojnih organov in organizacij:
• Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike

Slovenije, Izpostava Maribor;
• Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Mari-
bor;

• Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za
civilno obrambo;

• Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste;
• Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,

Izpostava Maribor;
• Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor;
• Elektro Maribor - javno podjetje za distribucijo električne ener-

gije d.d.;
• Telekom Slovenije d.d.;
• Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.;
• Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.;
• upravljalci javne gospodarske infrastrukture v občini.

V primeru, da kdo od navedenih organov oz. organizacij o
izdaji soglasja oz. mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu
zahteve, se bo štelo, da s predlogom URN soglaša.

4.6. Sprejetje odloka o URN
Župan bo usklajeni predlog URN s pridobljenimi soglasji orga-

nov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu svetu Občine
Duplek.

Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Medobčinskem
uradnem vestniku.

5.0. ROKI ZA PRIPRAVO URN

URN bo pripravljen v naslednjih rokih:
• izbor izvajalca: v mesecu decembru 2000;

• strokovne podlage: v 2 mesecih po sklenitvi pogodbe (do kon-
ca februarja 2001);

• obravnava strokovnih podlag v občini: v marcu 2001;
• gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka URN: v

mesecu aprilu 2001;
• pridobivanje pogojev za pripravo osnutka URN: do konca maja

2001;
• osnutek URN: do konca julija 2001;
• obravnava in določitev osnutka URN na občinskem svetu: na

seji v mesecu septembru 2001;
• javna razgrnitev in obravnave osnutka URN: 30 dni; v mesecu

oktobru 2001;
• strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnit-

ve in obravnav: do konca novembra 2001;
• občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz jav-

ne razgrnitve in obravnav odločil na svoji seji v mesecu de-
cembru 2001;

• na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnav bo osnutek URN dopolnjen v usklajeni predlog
URN v treh tednih po sprejemu stališč do pripomb iz javne
razgrnitve in obravnav na občinskem svetu;

• organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh
po prejemu usklajenega predloga URN;

• Občinski svet Občine Duplek bo sprejel odlok o URN po pri-
dobitvi soglasij,  predvidoma na svoji seji v mesecu februarju
ali marcu 2002.

6.0. FINANCIRANJE PRIPRAVE URN

Sredstva za pripravo URN v okvirni vrednosti 3.500.000,00
SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Duplek.

7.0. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE URN

Ta program se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in
prične veljati z dnem objave.

Številka: 350-1094/2000 Župan Občine Duplek
Datum: 28. december 2000 Janez Ribič, s. r.
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Na podlagi 34., 35. in 36. člena Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
43/89 ter Ur. list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
16. člena Statuta Občine Duplek (MUV, št. 8/99) je Občinski svet
Občine Duplek na 13. redni seji, dne 7. decembra 2000, določil

P R O G R A M
priprave ureditvenih pogojev v občini Duplek

1.0. UVOD

Občinski svet Občine Duplek je na svoji 11. seji dne 21. 06.
2000 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986 –
2000 in družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986 – 1990
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za območje Občine Duplek, v letu 2000 (Prostorski plan Občine
Duplek; MUV, št. 13/2000).

S sprejetjem navedenega akta je za svoje območje zaključil
postopek priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih
aktov, ki ga je pričel v letu 1996.

Sprejeti prostorski akt vsebuje nekatere bistvene prostorske
odločitve, ki naj omogočijo izvajanje najpomembnejših investicij
v občini. Ob tem vsebuje odločitve, ki podajajo pomembne usme-
ritve za urejanje prostora v bodoče in s tem omogočajo realizacijo
in vodenje zastavljene prostorske politike v občini.

Na izvedbeni ravni, t.j. kot podlaga za dovoljevanje večine
posegov v prostor, velja za  območje občine Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor (MUV, št. 11/
93), ki ga je Skupščina Občine Maribor na sejah svojih zborov
sprejela v oktobru 1993.

Že iz primerjave datumov sprejema obeh naštetih aktov je raz-
vidno, da gre za precejšnje časovno odstopanje, zaradi katerega
akta med seboj ne moreta biti usklajena. V večih vsebinskih seg-
mentih si celo nasprotujeta, ker bistveno otežuje vodenje prostor-
ske politike in izvajanje posegov v prostor.
Če ob tem vemo še, da prostorska zakonodaja jasno določa

hierarhijo prostorskih aktov (izhodiščni je planski akt, njemu po-
drejeni pa je izvedbeni akt – torej tudi prostorski ureditveni pogo-
ji), je potreba po medsebojni formalni in vsebinski uskladitvi obeh
nivojev aktov še bolj izpostavljena.

2.0. RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV (PUP)

Najpomembnejši razlogi za pripravo PUP za Občino Duplek so:

a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih
aktov občine

PUP za podeželje v Občini Maribor iz leta 1993, na osnovi
katerih se še vedno izdaja večina dovoljenj za posege v prostor v
Občini Duplek, je v marsičem zastarel in v nasprotju z odločitva-
mi, sprejetimi v planu občine. Zaradi tega ne omogoča kvalitetne-
ga urejanja prostora v skladu s potrebami in predpisi ter ne upoš-
teva odločitev Občinskega sveta Občine Duplek, ki so opredme-
tene v prostorskem planu občine iz leta 2000. To je tudi razumlji-
vo, saj je bil občinski prostorski plan sprejet v letu 2000, PUP pa
v letu 1993 in objektivno ne more povzemati prevrednotenih in
ažurnih odločitev o urejanju prostora v občini.

Hierarhija prostorskih aktov pa je pri tem jasna in z Zakonom
o urejanju prostora in Zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor nedvoumno postavljena: občinski planski akt pred-
stavlja izhodišče za urejanje prostora, izvedbeni akt pa se pripravi
na njegovi osnovi, upošteva odločitve iz njega in mora biti z njim
usklajen. Če je planski akt povedal, kaj in kje se bo urejalo in
izvajalo v občini, pove izvedbeni akt le še, kako se bo urejalo in
izvajalo.

V primeru, da sta navedena akta med seboj neusklajena, dolo-
ča zakon, da mora občina z odlokom ugotoviti, da izvedbenega
akta zaradi neusklajenosti s planskim ne more izvajati, dokler ga
ne uskladi.

Tej ugotovitvi nato logično sledi uskladitev v obliki sprememb
in dopolnitev ali sprejema novega akta, ki se izvede po postopku,
določenem v zakonu.

Uskladitev izvedbenega akta s prostorskim planom občine
obsega:

• vsebinsko uskladitev (v tem smislu, da se v izvedbeni akt pov-
zamejo vsebinske odločitve iz prostorskega plana);

• formalno uskladitev (v tem smislu, da se v izvedbeni akt pov-
zamejo formalni statusi iz prostorskega plana).

b) Uskladitev z zakonodajo, sprejeto po letu 1993, ki vpliva
na urejanje in izvajanje posegov v prostor

Poleg v predhodni točki navedenega razloga so med pomemb-
nimi razlogi, ki narekujejo potrebo po izdelavi PUP, tudi spre-
membe zakonodaje, zlasti:
• Zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistveno spre-

menil pogoje za poseganje na kmetijska zemljišča;
• Spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg posegov, ki
jih je mogoče izvajati na podlagi PUP;

• Zakon o kulturni dediščini in Zakon o ohranjanju narave iz
leta 1999, ki sta bistveno spremenila postopke vključevanja
ustreznih strokovnih in upravnih služb iz teh področij v po-
stopke urejanja prostora.

c) Vsebinska preveritev in redefiniranje nekaterih odločitev iz
PUP za podeželje v Občini Maribor

Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo izdelavo PUP, je v po-
stopku priprave akta potrebno preveriti oz. dodatno opredeliti tu-
di mnoga vsebinska  določila, brez katerih lahko poseganje v pro-
stor poteka le improvizirano (npr. določila o velikosti gradbene
parcele in načinu izvajanja parcelacij zemljišč, merila za oprede-
ljevanje funkcionalnih zemljišč idr.).

Najmanj zaradi vsega zapisanega je nujno potrebno pripraviti
in sprejeti PUP, ki bodo ustrezali potrebam občine, ki bodo uskla-
jeni s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Duplek,
spremenjenimi in dopolnjenimi v letu 2000, in ki bodo v oprede-
litvah prilagojeni veljavni zakonodaji.

3.0. OSNOVE ZA PRIPRAVO PUP

3.1. Naročnik in izdelovalec PUP
N a r o č n i k  PUP je Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241

Sp. Duplek.
I z d e l o v a l e c  PUP bo izbran v postopku zbiranja ponudb

za izdelavo PUP, ki ga bo pripravil in izvedel naročnik.

3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:

• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97);

• Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Ur. list SRS, št. 14/85);

• Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na
njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski predpisi;

• Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št.44/97);
• Zakon o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93);
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/96);
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99);
• Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 56/99);
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list

RS, št. 64/94);
• Zakon o javnih cestah (Ur. list RS, št. 29/97);
• drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter

predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
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Priprava PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega (odlok z ustre-
zno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.) in grafič-
nega dela ter faze osnutka, predloga in končnih elaboratov PUP.

V postopku bodo za pripravo osnutka pridobljeni pogoji ter
mnenja organov in organizacij, na akt pa bodo pridobljena tudi
ustrezna soglasja.

Pred samo izdelavo PUP bodo izdelane ustrezne strokovne pod-
lage, na katerih bodo temeljile odločitve v PUP.

3.3. Strokovne podlage in veljavni planski akti
Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja gradi-

va:
• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-

goročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986 – 2000 in
družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986 – 1990 za
Območje Občine Duplek, v letu 2000 (Prostorski plan Občine
Duplek; MUV, št. 13/2000) ter izhodiščni planski akti, ki so
bili z navedenim odlokom spreminjani in dopolnjevani:

• Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986 – 2000
(MUV, št. 1/86, 16/87 in popravek v 19/87, 7/93 in popravek v
8/93, 8/94)

• Prostorske sestavine Družbenega plana mesta Maribor za
obdobje 1986 – 1990 (MUV, št. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/
90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93 in popravek v 8/93, 8/94)

• Odlok o kategorizaciji občinskih cest (MUV, št. 16/99);
• Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na

območju Občine Maribor (MUV, št. 5/92);
• Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine

Maribor (MUV, št. 17/92).
Kot prva faza izdelave projekta se pripravijo strokovne podla-

ge, ki vsebujejo zlasti:
• analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbene doku-

mentacije na območju občine;
• predlog območja, za katerega se izdelajo PUP, členjeno na

območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območje, ki ga s PUP
urejamo do sprejetja prostorskih izvedbenih načrtov;

• opis in analizo stanja na področju poselitve (ureditvena območ-
ja naselij, stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje,
druga območja za poselitev);

• opis in analizo stanja na področjih prometne, komunalne in
energetske infrastrukture, ki podpirajo področje poselitve;

• nabor ostalih vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je po-
trebno razrešiti v PUP, s predlogi za njihovo razrešitev.

4. PRIPRAVA OSNUTKA PUP

4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP
Na osnovi strokovnih podlag bo izdelovalec PUP pripravil pri-

merno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki
morajo pred pričetkom priprave osnutka PUP podati pogoje, smer-
nice in mnenja za njegovo pripravo.

4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave
osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo

Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35. členom
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za
njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
• Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike

Slovenije, Izpostava Maribor;

• Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor;

• Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za
civilno obrambo

• Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste;
• Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,

Izpostava Maribor;
• Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor;
• Zavod za gozdove Slovenije;
• ELES - Elektro Slovenija, d.o.o.;
• Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne ener-

gije d.d.;
• Telekom Slovenije d.d.;
• Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.;
• Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.;
• Komunalno podjetje Ptuj d.d.;
• Občina Duplek oz. javne gospodarske službe v delih, kjer so

upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
Če kdo od navedenih organov oz. organizacij v 30 dneh od

prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev
oz. da s predloženo dokumentacijo soglaša.

4.3. Izdelava osnutka PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev orga-

nov oz. organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa,
bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.

Osnutek PUP bo vseboval:
• tekstualni del  s potrebnimi opisi, obrazložitvami in utemeljit-

vami PUP ter pogoji organov oz. organizacij;
• kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN oz. TTN

v merilu 1:5000 ter po potrebi TK v merilu 1:25000;
• osnutek odloka o PUP z vsebino, kot jo določa zakon o ureja-

nju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira navodilo
o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov.

5. SPREJEMANJE PUP

5.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil

osnutek PUP Občinskemu svetu Občine Duplek in mu predlagal,
da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.

5.2. Javna razgrnitev osnutka PUP
V skladu s 37. in 38. členom Zakona o urejanju naselij in dru-

gih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnut-
ka PUP.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava Občine Duplek

organizirala javne obravnave na sedežu občine in na sedežih vaš-
kih skupnosti.

Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primeren način.

5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo občinska upra-

va Občine Duplek zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pri-
pombe ter predloge posameznikov, organov in organizacij k osnut-
ku PUP.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP strokovno
obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali
se pripombo upošteva ali ne.



646STRAN MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 24 – 30. 12. 2000

O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet
občine Duplek.

Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali pripom-
be in predloge, pa jih Občinski svet Občine Duplek ni sprejel,
ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih pripombe in predlogi
niso bili sprejeti.

5.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov

iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek PUP do-
polnil v usklajeni predlog PUP.

Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek PUP s
tem, da se bo razen vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pri-
pomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vseboval tudi soglas-
ja pristojnih organov in organizacij k PUP.

Župan bo usklajeni predlog PUP poslal v sprejetje Občinske-
mu svetu Občine Duplek.

5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlo-
gu PUP

Na usklajeni predlog PUP bo izdelovalec PUP pridobil so-
glasja naslednjih pristojnih organov in organizacij:
• Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike

Slovenije, Izpostava Maribor;
• Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za var-

stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor;
• Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za

civilno obrambo
• Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste;
• Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,

Izpostava Maribor;
• Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor;
• Zavod za gozdove Slovenije;
• ELES - Elektro Slovenija, d.o.o.;
• Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne ener-

gije d.d.;
• Telekom Slovenije d.d.;
• Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.;
• Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.;
• Komunalno podjetje Ptuj d.d.;
• Občina Duplek oz. javne gospodarske službe v delih, kjer so

upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
V primeru, da kdo od navedenih organov oz. organizacij o

izdaji soglasja oz. mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu
zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP soglaša.

5.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajeni predlog PUP s pridobljenimi soglasji orga-

nov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu svetu Občine
Duplek.

Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Medobčinskem
uradnem vestniku.

6. ROKI ZA PRIPRAVO PUP

PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:
• izbor izvajalca: v mesecu decembru 2000;
• strokovne podlage kot 1. faza izdelave PUP: v 2 mesecih po

sklenitvi pogodbe (do konca februarja 2001);
• obravnava strokovnih podlag v občini: v marcu 2001;
• gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: v

mesecu aprilu 2001;

• pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: do konca ma-
ja 2001;

• osnutek PUP: do konca julija 2001;
• obravnava in določitev osnutka PUP na občinskem svetu: na

seji v mesecu septembru 2001;
• javna razgrnitev in obravnave osnutka PUP: 30 dni; v mesecu

oktobru 2001;
• strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnit-

ve in obravnav: do konca novembru 2001;
• občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz jav-

ne razgrnitve in obravnav odločil na svoji seji v mesecu de-
cembru 2001;

• na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnav bo osnutek PUP dopolnjen v usklajeni predlog
PUP v treh tednih po sprejemu stališč do pripomb iz javne
razgrnitve in obravnav na občinskem svetu;

• organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh
po prejemu usklajenega predloga PUP;

• Občinski svet občine Duplek bo sprejel odlok o PUP po pri-
dobitvi soglasij,  predvidoma na svoji seji v mesecu februarju
ali marcu 2002.

7. FINANCIRANJE PRIPRAVE PUP

Sredstva za pripravo PUP v okvirni vrednosti 4.000.000,00
SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Duplek.

Za izdelavo strokovnih podlag za PUP bomo v primeru, da bo
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planira-
nje, podobno kot v letih doslej, razpisal sofinanciranje občinske
prostorske dokumentacije, v okviru razpisa skušali za strokovne
podlage za PUP pridobiti sofinanciranje s strani predmetnega mi-
nistrstva.

8. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE PUP

Ta program se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in
prične veljati z dnem objave.

Številka: 350-1095/2000 Župan Občine Duplek
Datum: 28. december 2000 Janez Ribič, s. r.

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/93) ter 16. in 86.Statuta občine Hoče-Slivni-
ca (MUV, št. 14/99), je občinski svet občine Hoče-Slivnica na 22.
seji, dne 4. decembra 2000, sprejel

O D L O K
o lokalnih gospodarskih javnih službah

v občini Hoče-Slivnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način in oblike izvajanja lokalnih

gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju javne službe) na območ-
ju občine Hoče-Slivnica (v nadaljevanju občina).

380
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Kot javne službe se izvajajo dejavnosti, ki so opredeljene kot
obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot
lokalne javne službe določene s tem odlokom.

2. člen
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine kot pro-

izvodi in storitve, ki so v javnem interesu in jih zagotavlja občina
zaradi zadovoljevanja javnih potreb v primerih, ko jih ni mogoče
zagotavljati na trgu.

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička po-
drejeno zagotavljanju javnih potreb.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen
Občina z drugimi akti podrobneje uredi način opravljanja po-

samezne ali več javnih služb oz. podrobneje določi elemente iz.
7.člena Zakona o gospodarskih javnih službah.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen
Javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne javne službe so določene z zakonom in tem odlo-

kom.
Izbirne javne službe so določene s tem odlokom.

5. člen
Obvezne javne službe so:

  1. oskrba s pitno vodo,
  2. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
  3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
  4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
  5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
  6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
  7. urejanje in vzdrževanje občinskih cest,
  8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-

nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
  9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
10. gasilstvo.

Kot obvezne gospodarske službe se štejejo tudi druge javne
službe, ki niso naštete v prejšnjih alineah, če tako določa zakon.

6. člen
Izbirne javne službe so:

1. urejanje in vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave in
javnih parkirišč v občini,

2. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov v občini,
3. izvajanje plakatiranja in oglaševanja,
4. upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje le teh in izva-

janje pogrebnih storitev,
5. oskrba naselij s požarno vodo,
6. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

ter drugih objektov v javni rabi v občini,
7. distribucija zemeljskega plina.

Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavno-
sti, ki jih določi občina z odlokom.

7. člen
Obvezne in izbirne javne službe iz 5.in 6.člena tega odloka

zagotavlja občina.

8. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z javnimi službami, so pod

enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine do-
stopne vsakomur.

9. člen
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z obveznimi javnimi

službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan pred-
pis ne določa drugače.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi javnimi
službami ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne
primere ne določa drugače.

IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB

10. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih

tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih
standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva
oz. občina.

11. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v na-

slednjih organizacijskih oblikah:
a) v javnih podjetjih,
b) v gospodarskih javnih zavodih,
c) z dajanjem koncesij,
d)  z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega pra-

va, kadar je taka oblika primernejša od drugih organizacijskih
oblik in

e) v režijskem obratu.

12. člen
Režijski obrat občina ustanovi za ekonomično in bolj racio-

nalno izvajanje dela javne službe vzdrževanja in upravljanja s sred-
stvi v lasti občine.

Naloge režijskega obrata opravlja občinska uprava v okviru
svoje notranje organiziranosti.

13. člen
Režijski obrat koordinira delo javnih služb in koncesionarjev

za področje komunale.
V primerih, ko dela, ki so predmet obveznih javnih služb in

izbirnih javnih služb niso predana s koncesijo ali drugo pogodbo
v izvajanje javnim službam, opravlja to dejavnost režijski obrat.

14. člen
Za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb lahko

občina ustanovi javno podjetje, kot podjetje v lasti oz. solastnini
občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki
ureja javne službe.



648STRAN MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 24 – 30. 12. 2000

Za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih
zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oz. če to
ni njihov cilj, lahko občina ustanovi javni zavod v lasti oz.solast-
nini občine v skladu z zakonom, ki ureja javne zavode.

Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja ali zavoda
in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med
občino kot ustanoviteljico oz.soustanoviteljico in javnim podjet-
jem ali zavodom se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjet-
ja ali zavoda in pogodbami.

15. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina dodeli koncesijo prav-

ni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejav-
nosti.

Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni or-
gan občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zain-
teresiranosti, o kateri odloči občinski svet s koncesijskim aktom v
skladu z zakonom, ki ureja javne službe.

Z izbranim izvajalcem sklene občina pogodbo o koncesiji.

16. člen
Občina si lahko zagotovi opravljanje dejavnosti javne službe

z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

17. člen
Občina zagotavlja v javnem podjetju naslednje javne službe:

- oskrbo s pitno vodo (razen z vodovodov s katerimi upravlja
režijski obrat),

- odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- ravnanje s komunalnimi odpadki.

Vse ostale obvezne in izbirne javne službe iz 5.in 6. člena tega
odloka pa občina praviloma zagotavlja z dajanjem koncesij, vla-
ganjem javnega kapitala v osebe zasebnega prava in v režijskem
obratu.

V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE

18. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na po-

dročju javnih služb v občini opravlja občinska uprava.

19. člen
Občina organizira občinsko redarsko službo za nadzor na po-

dročju komunale.
Občinska uprava lahko organizira občinsko redarsko službo v

okviru režijskega obrata ali z ustanovitvijo skupnega organa re-
darske službe z drugimi občinami.

20. člen
Občinska uprava opravlja s področja javnih služb zlasti na-

slednje naloge:

1. strokovne naloge razvoja, načrtovanja, ustanavljanja in orga-
niziranja javnih služb,

2. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in osebami, ki izva-
jajo dejavnosti javnih gospodarskih služb,

3. strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in izbiro
izvajalcev za izbiro koncesionarjev, ki izvajajo javne službe,

4. naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
5. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege

v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če
to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,

6. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastruktur-
ne objekte in naprave, v primerih, ko to ni preneseno na izva-
jalce javnih služb,

7. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispev-
kov in nadomestil, v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce
javnih služb,

8. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in pro-
grami dela.
V primerih, ko zaradi racionalnosti in ekonomičnosti ali so za

to potrebna posebna strokovna znanja in oprema, se lahko naroči-
jo dela pravni ali fizični osebi, ki je za opravljanje takšnih nalog
registrirana in izpolnjuje vse pogoje.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

21. člen
Naloge varstva uporabnikov javnih dobrin opravlja Odbor za

komunalo in Sveti krajevnih skupnosti.

VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

22. člen
Financiranje javnih služb se izvaja:

- s plačevanjem cene javnih dobrin,
- iz proračunskih sredstev,
- iz drugih virov.

23. člen
Za uporabo javnih dobrin, plačujejo uporabniki ceno proizvo-

da ali storitve v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga

določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabni-

kov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene se lahko, če tako določajo sprejeti akti, subvencionirajo.

V takem sprejetem aktu se določi višina in vir subvencij.
Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabni-

kov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

24. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne služ-

be, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

25. člen
Občina lahko za financiranje javnih služb predpiše davek in

druge oblike dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje
javne porabe in nalog občine.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Z odloki o izvajanju posameznih javnih služb se določi prene-

hanje veljavnosti odlokov, ki sedaj urejajo posamezna področja.
Uskladitev predpisov s tem odlokom se izvede najkasneje do

31. 12. 2002.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporaba Odloka o

gospodarskih javnih službah v občini Maribor (MUV št.4/94 in
26/97) in Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v
Mestni občini Maribor (MUV št.16/95, 26/97, 11/98 in 17/98).

28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Občinski svet
občine Hoče-Slivnica

Številka: 03200/00036/2000-03 Župan
Datum: 4. december 2000 Anton Obreht, prof., s. r.
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V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št.
1/95 in 40/99), 4. in 11. členom pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter na pod-
lagi 16. člena statuta občine Hoče-Slivnica (Uradni list RS, št. 78/
99) je Občinski svet občine Hoče-Slivnica na 22. redni seji, dne 4.
decembra 2000, sprejel

P R A V I L N I K
o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih in
kmetijah, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo v občini

Hoče-Slivnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi

katerih občinska uprava izda soglasje za obratovanje gostinskega
obrata ali kmetije, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo (v nada-
ljevanju kmetije) v podaljšanem obratovalnem času.

2. člen
Gostinski lokali, ki se nahajajo na območju občine Hoče-Sliv-

nica in so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih
naseljih lahko obratujejo med 6. in 22. uro.

V skladu s svojimi poslovnimi interesi lahko gostinski obrati
in kmetije ob upoštevanju določb Pravilnika o merilih za določi-
tev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju pravilnik) in tega pra-
vilnika določijo podaljšani obratovalni čas.

II. MERILA IN POGOJI

3. člen
Za izdajo soglasja opravljanja podaljšanja obratovalnega časa

gostinskih lokalov in kmetij se uporabljajo naslednja merila:
- območje, kjer se gostinski obrat nahaja- v stanovanjskih objek-

tih oziroma v objektih, ki so v stanovanjskih naseljih ali izven
naselja,

- izpolnjevanje posebnih pogojev,
- potrebe po razvoju turizma v občini, pri tem zlasti upošteva

vključevanje gostinskih obratov v dodatno ponudbo ( kulturni
in zabavni programi, prireditve ipd.), ki so dopolnilna ponud-
ba drugim aktivnostim in turističnim programom,

- potrebe klubske dejavnosti kulturnih, športnih in turističnih
društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so
člani teh klubov,

- vrsto in lokacijo obrata.

4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski

obrati iz 2.člena člena tega pravilnika, in sicer :
1. restavracije, gostilne, kavarne, največ do 1. ure naslednjega

dne;
2. okrepčevalnice in dnevni bari največ do 24. ure;
3. diskoteke, nočni bari, bari s plesiščem, največ do 4. ure na-

slednjega dne;
4. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih go-

stinskih obratov (hoteli) od 0. do 24. ure;
5. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko po-

slovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hiš-
nim redom, vendar največ  do 24. ure;

6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s
prijavljenim programom prireditev.
Gostinski obrati navedeni v prvem odstavku tega člena lahko

pričnejo z obratovalnim časom ob 6. uri.
Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven stanovanjskih nase-

lij, več kot 200 m oddaljenosti od prvih stanovanjskih objektov,
obratovalni čas ni omejen.

Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen
skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska de-
javnost (Uradni list RS, št. 78/99).

5. člen
Gostinski obrati v večnamenskih objektih (poslovno-trgovski

centri, kulturne ustanove in drugi) poslujejo v skladu s hišnim re-
dom in programom prireditev.

V primerih, kadar ni sprejetih hišnih redov, veljajo določbe 4.
člena tega pravilnika.

III. IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV

6. člen
Izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata

lahko občinski upravni organ veže na izpolnjevanje naslednjih po-
gojev:
- utemeljene pisne pritožbe bližnjih stanovalcev glede motenja

javnega reda in miru,
- uradno ugotovljeno motenje javnega reda in miru,
- ogrožanje prometne varnosti.
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Ugotavljanje izpolnjevanja posebnih pogojev se ugotavlja za
čas enega leta pred vložitvijo vloge za podaljšani obratovalni čas,
ob obravnavi vloge za naslednje obdobje.

Občinski upravni organ lahko izdajo soglasja za podaljšani
obratovalni čas pogojuje z zagotovitvijo drugih pogojev (dodatna
parkirišča, protihrupne zaščite, ureditvijo dostopa do lokala), ka-
dar oceni, da bi sicer bil moten javni red in mir.

Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti :
1. soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gosti-

nec ni lastnik lokala;
2. mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se gostinski

obrat nahaja;
3. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
4. potrdilo o plačilu komunalne takse in ostalih obveznosti, ki so

določene z odloki na  območju občine Hoče-Slivnica.
Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred

vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da je eno od teh soglasij negativno, občinska upra-

va vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti
zavrne.

7. člen
Krajevna skupnost pri oblikovanju mnenja upošteva merila in

pogoje, in sicer :
1. Potrebe razvoja turizma;

a) vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo ( kul-
turni in zabavni programi, prireditve );

b) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba
drugim aktivnostim in programom ( gostinski obrati v kul-
turnih ustanovah, športnih objektih ).

2. Potrebe specifičnih območij
a) neposredna bližina

- železniške in avtobusne postaje,
- kulturnih ustanov;

b) poslovno-trgovska središča.
3.    Potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z

gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh
klubov.

3. Vrsta in lokacija gostinskega obrata :
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez po-

nudbe hrane;
b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, bolnišnic, do-

mov upokojencev, dijaških domov in šolskih ustanov.
4. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v smi-

slu;
- navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,
- skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz

gostinskega obrata,
- skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.

IV. PREKLIC SOGLASJA

8. člen
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 3. člena tega

pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in skrajša na 22.
uro v primeru :
- utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanoval-

cev, ki jih zbere KS na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcij-
skih služb;

- da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o
čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim
oziroma drugim pristojnim službam.

V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka
tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja
tudi za šest mesecev vnaprej.

V. PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA

9. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in v rokih, ki jih

določa pravilnik. Poleg dokumentov, ki jih določa pravilnik, mora
gostinec k prijavi priložiti še:
- obrtno dovoljenje oziroma dokazilo, da je registriran za oprav-

ljanje gostinske dejavnosti,
- najemno pogodbo z lastnikom gostinskega obrata, če ima tega

v najemu,
- druga dokazila potrebna za izvrševanje določb te uredbe.

VI. NADZOR

10. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni

inšpekcijski organi in policisti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Gostinci in kmetje, ki se ukvarjajo z dejavnostjo gostinstva

in obratujejo s podaljšanim obratovalnim časom, morajo v skla-
du s sprejetim pravilnikom podati vlogo za obratovanje  s po-
daljšanim obratovalnim časom v roku enega  meseca od uvelja-
vitve pravilnika.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Občinski svet
Občine Hoče-Slivnica

Številka: 03200/0036/2000-04 Župan
Hoče, 4. december 2000 Anton Obreht, prof., s. r.

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 16. člena Statuta občine Lovrenc na Po-
horju (MUV, št. 11/99), je Občinski svet občine Lovrenc na Po-
horju na 22. redni seji, dne 21. decembra 2000,  sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na

Pohorju za leto 2000

1. člen
V Odloku o Spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc

na Pohorju za leto 2000 (MUV, št. 13/2000) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:

382
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Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun fi-
nančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih:

v 000  SIT
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Skupaj prihodki 318.283
II. Skupaj odhodki 329.063
III. Proračunski presežek oziroma

primanjkljaj (I.-II.) - 10.780
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 0
IX. Odplačila dolga 0
X. Neto zadolževanje  (VIII.-IX.) 0
XI. Zmanjšanje sredstev na računih

(III.+VI.-X.) - 10.780

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdat-
kov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju je izkazan v bilanci
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v
računu financiranja in je sestavni del odloka.

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

ske in Koroške regije in začne veljati z dnem objave.

Župan
Številka: 403-02-003/00 Občine Lovrenc na Pohorju
Datum: 21. december 2000 Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
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Na podlagi 41. in 42.  člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 6. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 70/2000), 133. člena Statuta Mariborske
knjižnice in 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. redni seji, 23. novembra 2000,  v soglasju z
občinskimi sveti občin, za območje katerih je bila ustanovljena
Mariborska knjižnica, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e

Dragico TURJAK

ZA RAVNATELJICO MARIBORSKE KNJIŽNICE
s 1. novembrom 2000, za dobo petih let.

Številka: 10301-56/2000 Župan
Maribor, 18. december  2000 Boris Sovič, univ. dipl. inž., s. r.
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Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena Statuta  Občine Muta (MUV
št.16/99, 18/00) je svet Občine Muta na 21. redni seji sveta, dne
20. decembra 2000, sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini

Muta

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in na-

menu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo
ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano

oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako  JP).
Lokalne ceste v Občini Muta in v naseljih z uvedenim uličnim

sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
- na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano

oznako LZ);
- na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za
kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen
Lokalne ceste so:

- ceste med naselji v  sami Občini Muta in ceste med naselji v
Občini Muta in naselji v sosednjih občinah;

- ceste v Občini Muta in v naseljih z uvedenimi uličnim siste-
mom, razvrščene v  podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v sami občini Muta in med

naselji v občini Muta in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap. Št. ceste Št. odseka Začetek Konec Opis dolžina Namen Preostala
  št. ceste oz. ceste oz. poteka m uporabe dolžina

odseka odseka ceste ceste v
sosednji
občini

  1. 274010 274011 274030 274012 Odcep Pernice-Kapšer 3413 mp
  2. 274010 274012 274011 274013 Odcep Kapšer-Napečnik 6742 mp
  3. 274010 274013 274012 Meja-A Odcep Napečnik-Herman-meja 2500 mp
  4. 274020 274021 274011 274013 Odcep Kapšer-Modrej-Herman 7037 mp
  5. 274030 274031 G1 RIII703 G1-Gortina-Odcep Bis.jarek 1536 mp
  6. 274040 274041 RIII703 G1 Križišče center Muta-Sp.Muta-M3 1130 mp
  7. 274050 274051 RIII703 Primož Odcep transformator-Sv.Jernej 8586 mp
  8. 274060 274061 G1 374072 G1-Rapatec-Sv.Primož 7371 mp
  9. 374070 374072 374071 274060 Obč.Radlje-Sp.Veber-Sv.Primož 1463 mp 10010
10. 374060 374062 374040 274060 Pernat (Radlje)-Ruš-Rapatec(Muta) 167 mp 2675
11. 374050 374052 G1 274060 G1-Mori(Radlje)-Občina Muta 488 mp 3242
12. 078020 078022 078021 274012 Občina Dravograd-Strevc-Pernice 1350 mp 17650
SKUPAJ: 41783

5. člen

Lokalne ceste v Občini Muta in v naseljih z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije so:
- zbirne mestne in zbirne krajevne  ceste ( LZ )

Zap. Št. ceste Št. odseka Začetek Konec Opis dolžina Namen Preostala
  št. ceste oz. ceste oz. poteka m uporabe dolžina

odseka odseka ceste ceste v
sosednji
občini

Zgornja Muta:
1. 275010 275011 RIII-703 RIII-703 Šolska ulica 290 mp
2. 275020 275021 RIII-703 RIII-703 Ulica ob polju 711 mp
3. 275030 275031 RIII-703 274040 Glavni trg 211 mp
4. 275040 275041 RIII-703 G1 Flisova ulica 462 mp
Spodnja Muta:
5. 275050 275051 274040 274040 Livarska ulica 405 mp
6. 275060 275061 274040 274060 Cesta na Sv.Primož 487 mp
Gortina:
7. 275070 275071 274030 274011 Gortina staro naselje-C.na Pernice 500 mp
SKUPAJ: 3066

 -  mestne in krajevne ceste ( LK )

Zap. Št. ceste Št. odseka Začetek Konec Opis dolžina Namen Preostala
  št. ceste oz. ceste oz. poteka m uporabe dolžina

odseka odseka ceste ceste v
sosednji
občini

Zgornja Muta
1. 273010 273011 RIII-703 774091 Prešernova ulica 217 mp
2. 273020 273021 273010 HŠ11 Borisova ulica 127 mp
3. 273030 273031 273010 273010 Sušnikova ulica 366 mp
4. 273040 273041 273010 774091 Obrtna ulica 236 mp
5. 273050 273051 RIII-703 774091 Vorančeva ulica 199 mp
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Zap. Št. ceste Št. odseka Začetek Konec Opis dolžina Namen Preostala
  št. ceste oz. ceste oz. poteka m uporabe dolžina

odseka odseka ceste ceste v
sosednji
občini

  6. 273060 273061 RIII-703 774091 Cankarjeva ulica 170 mp
  7. 273070 273071 G1 pokopališč G1-pokopališče Muta-Vuzenica 641 mp
  7. 273080 273081 774091 275020 Odsek ulice ob polju-šolska ulica 152 mp
  8. 273080 273082 275020 275020 Odsek ulice ob polju 75 mp
  9. 273080 273083 275020 275020 Odsek ulice ob polju 75 mp
10. 273080 273084 275020 275020 Odsek ulice ob polju 75 mp
11. 273080 273085 275020 HŠ32 Odsek ulice ob polju 70 mp
12. 273090 273091 RIII-703 275030 Gasilska ulica 184 mp
13. 273110 273111 275040 HŠ23 Odsek Flisova ulica 160 mp
14. 273110 273112 275040 HŠ99 Odsek Flisova ulica 176 mp
15. 273110 273113 273112 HŠ98 Odsek Flisova ulica 60 mp
Spodnja Muta:
16. 273120 273121 274040 Tovarna Kovaška ulica 328 mp
17. 273120 273122 273121 275060 Odsek Kovaška ulica 154 mp
18. 273120 273123 273121 HŠ24 Odsek Kovaška ulica 392 mp
19. 273130 273131 274040 HŠ97 Ob Bistrici 127 mp
20. 273130 273132 274040 HŠ32 Ob Bistrici 80 mp
21. 273160 273161 274040 275060 Vomerjeva ulica 95 mp
22. 273160 273162 275060 HŠ18 Odsek Vomerjeva ulica 90 mp
23. 273160 273163 273162 HŠ02 Odsek Vomerjeva ulica 50 mp
24. 273170 273171 275060 HŠ04 Levstikova ulica 27 mp
25. 273180 273181 275060 HŠ16 Jurčičeva ulica 150 mp
26. 273180 273182 273181 HŠ21 Odsek Jurčičeva ulica 122 mp
27. 273190 273191 275060 HŠ15 Trubarjeva ulica 130 mp
28. 273200 273201 275060 HŠ08 Gozdna ulica 139 mp
29. 273210 273211 273121 HŠ04 Cesta ob Potoku 833 mp
30. 273210 273212 273121 HŠ33 Odsek cesta ob Potoku 545 mp
Gortina:
31. 273220 273221 274030 HŠ103 Gortina novo naselje 225 mp
32. 273220 273222 273221 HŠ102 Odsek Gortina novo nasleje 99 mp
33. 273220 273223 273221 HŠ085 Odsek Gortina novo nasleje 147 mp
SKUPAJ: 6716

6. člen
- Javne poti (JP) v Občini Muta so:

Zap. Št. ceste Št. odseka Začetek Konec Opis dolžina Namen Preostala
  št. ceste oz. ceste oz. poteka m uporabe dolžina

odseka odseka ceste ceste v
sosednji
občini

Zgornja Muta:
1. 774090 774091 275010 274100 Ul.ob polju-križi.(Pasterk-Poročnik) 1067 mp
2. 774090 774092 774091 774081 Odcep Ul.ob polju do 774081 353 mp
3. 774100 774101 RIII-703 774160 Cesta Pasterk-Poročnik 677 mp
4. 774160 774161 RIII-703 G1 Križišče Bistr.jarek-G1 1575 mp
5. 774170 774171 M3 275020 G1-Ulica ob polju 854 mp
6. 774180 774181 774160 275020 Strelišče-ulica ob polju 854 mp
7. 774180 774182 774181 774160 Odsek Drevesnica 472 mp
Spodnja Muta:
8. 774110 774111 273211 274060 Konec ceste ob Potoku-Pohtarnik 2576 mp
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Zap. Št. ceste Št. odseka Začetek Konec Opis dolžina Namen Preostala
  št. ceste oz. ceste oz. poteka m uporabe dolžina

odseka odseka ceste ceste v
sosednji
občini

  9. 774120 774121 274060 HŠ26 Cesta na Sv.Primož-Ferk 400 mp
10. 774140 774141 274060 274050 Sv.Primož-Prevolov jarek 4672 mp
11. 774230 774231 273121 774110 Sp.Muta-Gumpot-Breznik 4360 mp
Gortina:
12. 774020 774021 G1 G1 Delavnica Erhat-Koželj-G1 2175 mp
13. 774020 774022 774021 HŠ17 Odcep Slapnik 185 mp
14. 774030 774031 G1 HŠ40 G1-Jaušnik Mandl 645 mp
15. 774040 774041 274030 HŠ138 Odcep Edlar-Mithans 410 mp
16. 774050 774051 274030 HŠ142 Odcep Kapelica-sušilnica-Hribernik 395 mp
17. 774060 774061 274030 G1 Odcep Kapelica-G1 675 mp
18. 774070 774071 G1 HŠ57 G1-Tovarna Hypos-Bajdej 650 mp
19. 774070 774072 774071 G1 Tovarna Hypos-odlagališče 740 mp
20. 774200 774201 G1 HŠ23 G1- stara šola Gortina 60 mp
21. 578080 578082 578081 HŠ8 Občina Dravograd-most Medved 877 mp
Bistriški jarek: 350
22. 774010 774011 274020 RIII703 Odcep Modrej-Bistriški jarek 5603 mp
23. 774130 774131 RIII-703 HŠ43 Odcep Regionalka-Kaparc 750 mp
24. 774080 774081 RIII703 HŠ33 Regionalka-ribogojnica 60 mp
SKUPAJ: 31085

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih

s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o me-
rilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pri-
dobljeno pozitivno mnenje  Direkcije Republike Slovenije za ce-
ste št. 347-05-3/00 z dne 14. 09. 2000.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kate-

gorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Muta (MUV
št. 18/98)  in Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občin-
skih cest in kolesarskih poti v Občini Muta (MUV, št. 40/99).

9. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Medobčinskem urad-

nem vestniku.

Številka: 50-11/00 Župan Občine Muta
Datum: 20. december 2000 Ivan Draušbaher, s. r.

385

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), na pod-
lagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/
94, 45/97 in 56/98) in 15. člena Statuta občine Muta ( MUV št.
16/99 ) je Občinski svet občine Muta na svoji 21. redni seji, dne
20. decembra 2000, sprejel

O D L O K
o proračunu občine Muta za leto 2001

1. člen
S proračunom občine Muta za leto 2001 (v nadaljnem besedi-

lu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne
porabe v občini Muta.

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001 znašajo

349.654.440,21 tolarjev in se razporedijo za:
- tekoče obveznosti 217.428.427,18 SIT
- investicijske obveznosti 132.226.013,03 SIT

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov občinskega pro-
računa in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in
odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.

Župana občine se pooblašča, da med letom usklajuje skupno
bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republi-
ke Slovenije za področje javne porabe.

3. člen
Od skupnih prihodkov občinskega proračuna za leto 2001 se

izloči 0,5 % v sredstva rezerve občine.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter pri-

hodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, so pri-
hodki občinskega proračuna.
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5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporedijo med letom ena-

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike v odvisnosti od za-
padlosti obveznosti ter v skladu z dinamiko prihodkov.

6. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje na-

loge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proraču-
nom in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proraču-
nom določena sredstva.

7. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proraču-

nu razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo
sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občin-
ski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega pro-
računa.

8. člen
Za smotrno uporabo sredstev občinskega proračuna je odgo-

voren župan kot odredbodajalec in referent za finance.

9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:

- uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za pokrivanje pre-
malo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za
nepredvidene odhodke ob pogoju, da sodijo ti odhodki v okvir
javne porabe občine. O svojih odločitvah obvešča občinski
svet.

- prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena
na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki.

- začasni vezavi likvidnostnih sredstev proračuna, zaradi ohra-
nitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidno-
sti proračuna.

- uporabi sredstev rezerve občine za namene iz 1. odstavka 12.
člena zakona o financiranju občin do 200.000,00 tolarjev za
posamezni primer. O svoji odločitvi obvešča občinski svet.

10. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene go-

spodarske infrastrukture v skladu s 17. členom zakona o financi-
ranju občin.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom
sklene župan.

11. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Medobčinskem urad-

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

Številka: 51-12/00 Župan Občine Muta
Datum: 20. december 2000 Ivan Draušbaher, s. r.

386

   Na podlagi 15.člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Radlje ob Dravi ( MUV, št.24/86, 16/90)
in 2.člena Odloka o prevzemu veljavnih predpisov skupščine obči-
ne Radlje ob Dravi in njenih organov na območju občine Muta
(MUV, št.01/95) je občinski svet občine Muta na svoji 21. redni
seji, dne 20. decembra 2000, sprejel

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

stavbnega zemljišča v občini Muta

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v občini Muta se določi v višini:
- za stanovanjsko površino 0,2981  SIT
- za vse ostale površine 0,1734   SIT

2. člen
Vrednost točke velja od 01.01.2001 dalje.

3. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 336 -51/2000 Župan Občine Muta
Datum: 20. december 2000 Ivan Draušbaher, s. r.
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V skladu z 12.členom Zakona o gostinstvu (Ur.list RS, št. 1/95
in 40/99 ) 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obrato-
valnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Ur.list RS, št. 78/99 in 107/00), ter na podla-
gi 15.člena Statuta Občine Muta (16/99 in 18/00 ) je Občinski
svet občine Muta na 21.redni seji, dne 20. decembra 2000, sprejel

P R AV I L N I K
o merilih za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu

časa v gostinskih obratih

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na podlagi ka-

terih uprava Občine Muta izda soglasje za obratovanje v podalj-
šanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost ( v nadaljevanju besedila: gostin-
ski obrati).
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2. člen
Gostinski obrati določijo obratovalni čas samostojno v skladu

s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pra-
vilnika.

3. člen
Gostinski obrati, ki se nahajajo na območju Občine Muta in so

v stanovanjskih objektih ali v objektih v strnjenih stanovanjskih
naseljih lahko obratujejo med 6. in 22. uro, v času od 01.05. do
30.09. pa med 6. in 23. uro.

4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski

obrati iz prejšnjega člena tega Pravilnika in sicer:
- restavracije, gostilne, okrepčevalnice, bari in gostinski vrtovi,

terase največ do 1. ure naslednjega dne in sicer ob petkih, so-
botah in pred praznikih

- gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s
prijavljenim programom prireditve.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je bil objavljen

skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska de-
javnost (Ur. list RS, št.78/99 in 107/00).

5. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi ne glede na že izdano

soglasje o podaljšanem obratovalnem času za enkratno dovolje-
nje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času. Dovoljenje je
možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo prireditve
zaprtega tipa ( poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega
prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave ipd.)

6. člen
Če je bilo dovoljenje izdano zaradi dogodka v lokalu, je gosti-

nec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem času v gostin-
ski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.

7. člen
Dovoljenja so vezana na točno določene datume in ne veljajo

za ostale dni.

8. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti so-

glasje lastnika objekta v katerem se lokal nahaja, kolikor gostinec
ni lastnik lokala in soglasje lastnikov objektov v območju 50m, ki
bi jih dejavnost v podaljšanem času obratovanja motila. Soglasje
lastnika je veljavno, če ni starejše od 30 dni.

9. člen
Uprava Občine Muta mora pri izdaji soglasja za podaljšani

obratovalni čas gostinskih obratov iz 4.člena tega pravilnika upoš-
tevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat,
pri tem pa zlasti upošteva naslednja merila in okoliščine:
- potreb po razvoju turizma v Občini, zlasti vključevanje go-

stinskih obratov v dodatno ponudbo (kulturni in zabavni pro-
grami, prireditve), gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponud-
ba drugim aktivnostim in programom,

- potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih
društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so
člani teh klubov,

- vrsto in lokacijo gostinskega obrata.

10. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času iz

4. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in
skrajša na 22. uro v primeru:
- utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanoval-

cev in na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb,
- da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o
čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim
oz. drugim pristojnim službam,

- ogrožanje prometne varnosti in drugi utemeljeni vzroki.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka

tega člena je gostincu lahko odvzeta možnost pridobitve tudi za
šest mesecev vnaprej.

11. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojne tr-

žne inšpekcije in policisti.

12. člen
Vloge, vložene pred začetkom veljave tega pravilnika se lah-

ko rešijo po tem pravilniku, v kolikor je za vlagatelja ugodneje.

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

činskem uradnem vestniku.

Številka: 15-01/2000 Župan Občine Muta
Datum: 20. december 2000 Ivan Draušbaher, s. r.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/94), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur. l. RS, št. 72/
93, 54/94 in 14/95) in 16. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV,
št. 12/99) je občinski svet na 17. redni seji, dne 14. decembra
2000,  sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu občine Rače – Fram za leto 2000

1. člen
 V 2. členu Odloka o proračunu občine Rače – Fram za leto

2000 (MUV št. 1/00) znašajo skupni prihodki in odhodki prora-
čuna 605.481.342,00  SIT.

388
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2. člen
Sestavni del tega odloka je tudi bilanca prihodkov in odhod-

kov ter račun financiranja:

I. PRIHODKI
• tekoče leto 596.790.761,00 SIT
• prenos iz leta 1999 9.490.581,00 SIT

SKUPAJ PRIHODKI 606.281.342,00 SIT
II. ODHODKI

• tekoče leto 605.481.342,00 SIT
• odplačilo dolga 800.000,00 SIT

SKUPAJ ODHODKI 606.281.342,00 SIT
III. PRESEŽEK PRIHODKOV 0

3. člen
V proračunu je zagotovljena:

- stalna proračunska rezerva v znesku 400.000,00 SIT za name-
ne iz 110. člena Statuta  občine Rače – Fram.

4. člen
Ta odlok prične veljati z dnem sprejetja.

Občinski svet
Številka: 062-02-17-00 Občine Rače - Fram
Datum: 20. 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 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) , 26. in 27. člena Odloka o pogojih
dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju občine Rače –
Fram (MUV 12/97) ter 7. in 16. člena Statuta občine Rače – Fram
(MUV 12/99 in 18/00)  je občinski svet občine Rače – Fram na
svoji 16. redni seji, dne 1. decembra 2000, sprejel

S K L E P
o določitvi cene vode ter prispevka za vzdrževalnino

1. člen
Poenotijo se cene vode na območju Občine Rače – Fram tako,

da znašajo za:
- gospodinjstvo 75, 00 SIT/m3

6,30  SIT/m3 vodno povračilo
- gospodarstvo 123,00 SIT/m3

6,30 SIT/m3 vodno povračilo

2. člen
Prispevek za vzdrževalnino, ki ga uporabniki plačujejo ob ce-

ni vode se določi v višini:
- za vodomere do preseka 50 mm (od 1/2  do 6/4 ) 500,00 SIT

na mesec,
- za vodomere nad presekom 50 mm 3.000,00 SIT na mesec.

3. člen
Vse cene se brez davka na dodano vrednost.

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

začne s 1. 1. 2001.

Številka: 062-02-16-00 Župan
Datum: 21. december 2000 Branko Ledinek, s.r.
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V skladu z 59. členom Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št.
22700) in 16. členom Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št.
23/99 in 20/00) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 14.
redni seji, dne 20. decembra 2000, sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Ukine se Sklad za razvoj malega gospodarstva občine Radlje

ob Dravi se sedežem na  Mariborski c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.

2. člen
Prosta denarna sredstva in drugo premoženje sklada preide s

30.09.2000 v last Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360
Radlje ob Dravi.

S tem dnem pa preidejo na Občino Radlje ob Dravi tudi vse
pravice in obveznosti sklada.

3. člen
Z 31.12.2000 se ukine žiro račun Sklada za razvoj malega go-

spodarstva, odprt pri agenciji za plačilni promet, Izpostava Rad-
lje ob Dravi.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Odlok  o skladu za

razvoj malega gospodarstva (MUV, št. 15/95 in 10/96).

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 313-2/98-02 Župan
Datum: 20. december 2000 Hubert Robnik, s. r.
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96 in
44/00) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV,
št. 23/99 in 20/00) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 14.
redni seji, dne 20. decembra 2000, sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v enotah vrtca Radlje ob Dravi

1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v enotah vrtca Radlje ob

Dravi po posameznih programih znašajo mesečno na otroka:

a. I. starostna skupina (jasli) 49.746,00 SIT
b. II. starostna skupina
- celodnevni program 45.154,00 SIT
- poldnevni program s kosilom 40.562,00 SIT
- poldnevni program brez kosila 34.440,00 SIT

Cene vzgojno-varstvenih programov veljajo od 01.01.2001 da-
lje.

2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plači-

lih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, štev. 44/96, 1/98 in
84/98).

3. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 64-7/98-06 Župan
Datum: 20.  december 2000 Hubert Robnik, s. r.
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Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rad-
lje ob Dravi (MUV, št. 32/99 in 20/00) je Občinski svet Občine
Radlje ob Dravi na 14. redni seji, dne 20. decembra 2000, sprejel

O B V E Z N O  R A Z L A G O
27. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega

sklada Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 17/00)

v naslednjem besedilu:
“Šteje se, da sta Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada

in direktor Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dra-
vi imenovana in nastopita svojo funkcijo z dnem vpisa Javnega
stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi v sodni register.”

Številka: 360-7/00-07 Župan
Datum: 20. december 2000 Hubert Robnik, s. r.
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V skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter
na podlagi 5. in 10. člena Statuta Občine Ruše (MUV, št. 5/99,
17/00) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 18. redni seji, dne
15. decembra 2000, sprejel

P R A V I L N I K
o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih

občinskih organov ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev

se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v držav-
nih organih (Ur.l.SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Ur.l.RS, št. 2/91-I,
4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, dr-
žavnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 18/94,
36/96), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00)   ne določa dru-
gače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela
plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občin-

skega sveta, članom nadzornega odbora, članom volilne komisije,
članom štaba za civilno zaščito pripadajo nagrade za njihovo de-
lo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam
zakonov iz prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji Občine Ruše so: župan, podžupan in člani

občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan in člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo

nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če
se v soglasju z županom tako odloči. Odločitev potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom določen količnik osnovne plače za poklicno oprav-

ljanje funkcije župana Občine Ruše,  ki sodi v 5 skupino občin,
znaša 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količ-
nika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače
oblikovane na podlagi zakona.

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno in mu pripada
največ 30% plače župana za poklicno opravljanje funkcije.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okvi-

ru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje
funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najviš-
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jega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo
plače in deli plač članom občinskega sveta ter nagrade članom
delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
članom nadzornega sveta in drugih organov Občine Ruše.

Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta zna-
ša največ 15% plače župana.

V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del pla-
če glede na delo, ki ga je opravil za:
- vodenje sej občinskega sveta;
- udeležba na redni ali izredni seji občinskega sveta;
- predsedovanje sej delovnega telesa  katerega član je.

Sredstva se zagotovijo iz proračuna.

5. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcij v Občini Ruše se določijo

naslednji prejemki:
- za podžupana do 25% županove plače, pri čemer župan me-

sečno določa višino plače v okviru določenega %. Nagrada
podžupana ne vključuje nagrado za opravljanje funkcije občin-
skega svetnika, kar pomeni, da je podžupan kot član občinske-
ga sveta ali delovnega telesa upravičen do sejnine;

- za člane občinskega sveta, nadzornega odbora in člane delov-
nih teles so za udeležbo na sejah organov in delovnih teles
upravičeni do nagrad v obliki sejnin za konkretno udeležbo na
sejah in so določene v neto zneskih, ki ne vključuje obračuna-
ne in plačane akontacije dohodnine.
Višino sejnin določa Občinski svet Občine Ruše,  najkasneje v

mesecu decembru za prihodnje leto.
Do izplačila sejnin so upravičeni:

- na seji občinskega sveta, člani občinskega sveta;
- na sejah nadzornega odbora, člani nadzornega odbora;
- na sejah delovnih teles imenovani v delovna telesa.

Vsi ostali, ki so na sejah prisotni, do sejnine niso upravičeni.
Vse kar se nanaša na člane delovnih teles občinskega sveta, se

smiselno uporablja tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civil-
no zaščito.

Izplačili za vodenje seje in udeležbo na seji se med seboj izklju-
čujeta. Prejemek oz. nagrada za vodenje seje oz. udeležbo na seji
zajema pripravo na sejo in udeležbo na seji. Nagrada za vodenje
seje vsebuje tudi prejemek za sestavo skrajšanega zapisnika s seje.
Če vodi sejo organa ali delovnega telesa namestnik predsedni-

ka ali član, ima pravico do nagrade oz. sejnine, kot je določeno za
predsednika.
Člani delovnih teles, ki so po nalogu občinskega sveta ali žu-

pana ustanovljena občasno oz. za krajše obdobje in ki opravljajo
posebne strokovne naloge, so upravičeni do nagrade v obliki sej-
nine.

V primeru, da občinski svetnik izostane s seje občinskega sve-
ta, mu sejnina ne pripada. Enako velja tudi za člane delovnih te-
les.

Sejnina se izplača za vsako posamezno sejo, ne glede ali je ta
zaključena v enem delu ali pa je opravljena v nadaljevanjih.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA
IN DRUGI PREJEMKI

6. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil

in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevo-
za na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zve-
zi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funk-
cionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja
občine Ruše.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno po-
tovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov preno-
čevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja, ki
nastanejo na službeni poti, se povrnejo na podlagi predloženega
računa v skladu s predpisi.

7. člen
Pravice iz 6. člena tega pravilnika  uveljavlja občinski funkci-

onar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za služ-

beno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.

8. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad in povračil

stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

9. člen
Plače, deli plač, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem ter članom delovnih teles, ki  niso člani občinskega
sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata
oziroma imenovanja.

10. člen
Plače, deli plač in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli

mesec po opravljenem delu do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki iz  6. člena tega pravilnika, se izplačajo v 8 dneh po

končanem službenem potovanju.

11. člen
Plače se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot

izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogo-
vorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povra-
čila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi,  ki jih urejajo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o do-

ločitvi prejemkov občinskih funkcionarjev Občine Ruše .

13. člen
Ta pravilnik prične veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem

uradnem vestniku.

Številka: 015-03-014/2000 Župan občine Ruše
Datum: 15. december 2000 Vili Rezman, prof., s. r.
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Na podlagi 10. člena statuta Občine Ruše (MUV št. 5/99) je
Občinski svet občine Ruše na 16. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
naslednji

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1.
ukine se javno dobro na parceli št. 45/26 v izmeri 51 m2, vpi-

sana v zemljiškoknjižnem vložku številka S 008., k.o. Bistrica pri
Rušah.

2.
Parcela, navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem skle-

pom last Občine Ruše.

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

skem uradnem vestniku.

Številka: 464-04-006/2000 Župan Občine Ruše
Ruše, dne  21. december 2000 Vili Rezman, prof., s. r.
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Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 1. RS,
št. 72/93, 6/94, .57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
10/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00), 32. in 33. člena Zakona o
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 47/99) in 95. člena statuta Občine
Selnica ob Dravi (Ur. 1. RS, št. 7/99) je župan sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v letu 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2001

se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) zača-
sno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste progra-
me kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva

do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju
v proračunu za leto 2000.

   V obdobju začasnega financiranja Občina Selnica ob Dravi
ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12.
2000.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane

obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasne-

ga financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lah-
ko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je
to potrebno za financiranje funkcij občine.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi sprej-

me župan in o tem obvesti občinski svet in Nadzorni odbor Obči-
ne Selnica ob Dravi.

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

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 01.01.2001 dalje.

Številka: 403-04-1/00 Župan ObčineSelnica ob Dravi
Selnica ob Dravi, 21. december 2000 Vladimir Sabolek, inž., s. r.

Na podlagi 37. in 38. člena Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. l. SRS št. 18/84, 37/88 in 29/86 ter Ur. l.
RS, št. 86/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 16. člena Statuta Občine
Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/99) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah zazidalnega načrta območja Feroterm
Lenterm in Marmoterm

l. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnit-

vah zazidalnega načrta območja Feroterm- Lenterm in Marmo-
term, ki gaje izdelal URBIS d.o.o., urbanizem, arhitektura, pro-
jektiranje Maribor.

2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega

načrta območja Feroterm-Lenterm in Marmoterm bo razgrnjen v
prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica
ob Dravi.

Javna razgrnitev bo potekala od 04.01.2001 do 04.02.2001.
V času javne razgrnitve osnutka odloka za območje iz 1.

odstavka tega člena bo organizirana javna razprava, ki bo v po-
nedeljek, 29. 0l . 2001 ob 17.00 uri v prostorih Občine Selnica
ob Dravi.

396
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3. člen
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne

pripombe k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
območja Feroterm-Lenterm in Marmoterm na Občino Selnica ob
Dravi.

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku štajer-
ske in koroške regije.

Številka: 015-03-13/99 Župan Občine Selnica ob Dravi
Selnica ob Dravi, 12. december 2000 Vladimir Sabolek, inž., 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
Selnica 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.

Številka: 015-03-17/00 Župan Občine Selnica Ob Dravi
Datum: 30. november 2000 Vladimir Sabolek, inž., s. r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99) in 23. člena Statuta Občine Starše (MUV, št. 12/95 in 7/
96), je Občinski svet občine Starše, na svoji 14. seji, dne 13. de-
cembra 2000, sprejel

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

1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Starše za leto 2000 (MUV, št.

40/99) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Starše
za leto 2000 (MUV, 7/2000) so bila zagotovljena sredstva za fi-
nanciranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Obči-
na Starše.

2. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Starše za leto 2001,

se financirajo javne naloge začasno na podlagi Odloka o proraču-
nu Občine Starše za leto 2000 in Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Starše za leto 2000.

3. člen
Pri začasnem financiranju nalog se sme mesečno uporabiti 1/

12 porabljenih sredstev, potrjenih z Odlokom o proračunu Občine
Starše za leto 2000 in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu
Občine Starše za leto 2000.

4. člen
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporabljajo za ne-

moteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabnikov, za investici-
je pa le v okviru že zagotovljenih sredstev proračuna za leto 2000.

5. člen
Ta odlok velja od 1. 1. 2001.

Številka: 015-03/2000-11 Župan Občine Starše
Datum: 13. december 2000 Vili Ducman, s. r.
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Na podlagi določb 15. člena Odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v občini Radlje (MUV, št. 24/86, 16/90)
in 2. člena Odloka o prevzemu veljavnih predpisov Skupščine obči-
ne Radlje in njenih organov na območju občine Vuzenica je občin-
ski svet na svoji 22. seji, dne 20. decembra 2000, sprejel

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

stavbnega zemljišča v občini Vuzenica

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča v občini Vuzenica se določi za
stanovanjske površine 0,3050
za vse ostale površine 0,1773
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2. člen
Vrednost točke velja za leto 2001.

3. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 062-02-22/2000 Župan
Datum: 20. december 2000 Miran Kus, s. r.

400

Na podlagi 15. člena statuta občine Vuzenica (MUV, št. 5/99)
in v skladu z Zakonom o financiranju občin (Ur. l., št. 80/94, 56/
98) in v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l., št. 79/90) je
svet občine Vuzenica na 22. seji, dne 20. decembra 2000 na pred-
log župana, sprejel

O D L O K
o proračunu občine Vuzenica za leto 2001

1. člen
S proračunom občineVuzenica za leto 2001 (v nadaljnjem be-

sedilu občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje
javne porabe v občini Vuzenica.

2. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega 277.626.000,00 SIT in

sicer:
SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki skupaj 274.460.000,00
II. Odhodki skupaj 277.626.000,00
III. Proračunski primanjkljaj -3.166.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev 1.000.000,00
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev 1.000.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. Zadolževanje skupaj
IX. Odplačilo dolga skupaj 8.334.000,00
X. Neto zadolževanje -8.334.000,00
XI. Povečanje sredstev na računih 10.500.000,00

Od skupnega obsega proračuna v znesku SIT 277.626.000,00
se razporedi za:
– tekoče obveznosti – 207.738.110,00 SIT
– investicijske obveznosti – 68.442.890,00 SIT
– tekočo proračunsko rezervo – 1.445.000,00 SIT

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in nji-
hova razporeditev sta zajeta v posebnem delu bilance prihodkov
in odhodkov in v posebnem delu računa finančnih terjatev in na-
ložb ter posebni del računa financiranja proračuna Občine Vuze-
nica za leto 2001, ki je sestavni del občinskega proračuna.

Župan občine Vuzenica se pooblašča, da med letom usklajuje
bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republi-
ke Slovenije, Ministrstvo za finance za področje javnih financ.

3. člen
V rezerve občine Vuzenica se izloča praviloma mesečno 0,5

% od skupno doseženih izvirnih proračunskih prihodkov.
Podbilanca sredstev rezerv je sestavni del proračuna občine

Vuzenica.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter pri-

hodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vpla-
čujejo v proračun.

V proračun občine se stekajo tudi vsi prihodki, ki jih realizira
občina Vuzenica, s tem, da se namenski prihodki skladov preko
proračuna usmerjajo na ustrezne sklade.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporedijo med letom ena-

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih
prihodkov in v skladu z nastalimi obveznostmi.

6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem bese-

dilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega prora-
čuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavo-

dih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število
in strukturo delavcev ter v skladu s tekočimi spremembami za-
konskih predpisov.

Plan sredstev se sme prekoračiti le za namene, ki jih oprede-
ljuje Zakon ali Sklep vlade RS (sredstva za plače, osebne prejem-
ke in prispevke delodajalca) in se kasneje uskladi z rebalansom
proračuna.

8. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvr-

ševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občin-
skim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega prora-
čuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena
sredstva.

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, inve-
sticijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo ob izpol-
njevanju pogojev Zakona o javnih naročilih.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v poseb-

nem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namen
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ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občin-
ski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občin-
skega proračuna.

10. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom

odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan kot odred-
bodajalec in vodja računovodstva.

O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presež-
kov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve te-
koče likvidnosti proračuna, odloča župan, na predlog delavca
občinske uprave, pristojnega za finance.

11. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv

občine Vuzenica za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliš-
čin, za katere so sredstva zagotovljena v proračunu, kot so zlasti:
poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemija,
oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rast-
linski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv
odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča so:

– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega pro-
računa za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posa-
meznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega pro-
računa.
O svoji odločitvi obvešča občinski svet:

– o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena
na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,

– o uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih prob-
lemov proračuna,

POPRAVEK

Pri tisku Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Maribor
(MUV 23/2000, predpis št. 356), je prišlo do napake.

Vrednost točke znaša 0.088 SIT/točko in ne 0,0888 SIT/toč-
ko, kot je napačno objavljeno v prvem členu.

Uredništvo

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev za-
radi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti
vodjo računovodstva.

13. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb v višini 10 % realiziranih prihodkov prete-
klega leta oziroma v skladu z Zakonom o javnih financah.

Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na predlog sprejetega pro-
računa in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

14. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih

podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij

in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občin-
ski svet.

15. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja
2001 dalje.

Številka: 062-2-21/00 Župan občine Vuzenica
Datum: 20. december 2000 Miran Kus, s. r.
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KRONOLOŠKO KAZALO PREDPISOV,
OBJAVLJENIH V

MEDOBČINSKEM URADNEM VESTNIKU
V LETU 2000

ŠTEVILKA
PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN

DRAVOGRAD

31. Sklep o določitvi elementov za 3 88
izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin na območju
občine Dravograd za leto 2000

32. Sklep o določitvi vrednosti točke za 3 89
izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju
občine Dravograd za leto 2000

33. Pravilnik o merilih za določitev 3 89
podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov v občini
Dravograd

52. Odlok o proračunu občine Dravograd 5 117
za leto 2000

53. Odlok o občinskih cestah v občini 5 118
Dravograd

54. Odlok o organizaciji in delovnem 5 128
področju občinske uprave občine
Dravograd

131. Odlok o zaključnem računu 9 219
proračuna občine Dravograd
za leto 1999

132. Sklep o prenehanju javnega dobra 9 219
v občini Dravograd (1)

133. Sklep o prenehanju javnega dobra 9 220
v občini Dravograd (2)

134. Sklep o postavitvi letnih vrtov v 9 220
starem trškem jedru v občini
Dravograd

135. Ugotovitveni sklep o prehodu 9 220
mandata svetnika na naslednjega
kandidata v občini Dravograd

194. Odlok o dopolnitvi odloka o 13 321
preoblikovanju Zdravstvenega doma
Dravograd v Javni zavod

216. Sklep o določitvi javnih športnih 14 365
objektov občinskega pomena
v občini Dravograd
- popravek 16 456

239. Odlok o rebalansu proračuna občine 16 429
Dravograd za leto 2000

240. Sklep o določitvi ekonomske cene 16 430
programov predšolske vzgoje v
Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec
Dravograd

ŠTEVILKA
PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN

241. Sklepi o prenehanju javnega dobra 16 430
v občini Dravograd

313. Odlok o spremembi odloka o 21 565
razglasitvi nepremičnih in
zgodovinskih spomenikov v občini
Dravograd

314. Sklep o začasnem financiranju 21 566
potreb proračunskih porabnikov
občine Dravograd v letu 2001

315. Sklep o prenehanju javnega dobra 21 566
v občini Dravograd

373. Odlok o merilih za določanje 24 637
dežurnih prodajaln in prodaje zunaj
prodajaln v občini Dravograd

374. Sklep o določitvi vrednosti točke za 24 639
izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju
občine Dravograd za leto 2001

375. Sklep o določitvi višine najemnin 24 640
kmetijskih zemljišč občine
Dravograd za leto 2001

376. Sklep o določitvi vrednosti točke za 24 640
odmero komunalnih taks na območju
občine Dravograd za leto 2000

377. Sklep o določitvi elementov za 24 640
izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin na območju
občine Dravograd za leto 2001

DUPLEK

  13. Odlok o proračunu občine Duplek 2 37
za leto 2000

  14. Odlok o odvajanju in čiščenju 2 39
komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju občine Duplek

  15. Odlok o občinskih cestah v občini 45 2
Duplek

  70. Odlok o spremembah in dopolnitvah 6 145
odloka o pomožnih objektih občanov
v občini Duplek

  71. Odlok o zaključnem računu 6 145
proračuna občine Duplek za leto 1999

195. Odlok o spremembah in dopolnitvah 13 322
prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Maribor za obdobje
1986-2000 in družbenega plana mesta
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Maribor za obdobje 1986-1990 za
območje občine Duplek v letu 2000
(prostorski plan občine Duplek)
- popravek 17 475

196. Sklep o povišanju cen programov 13 335
predšolske vzgoje in dnevnega
stroška živil za predšolsko vzgojo v
občini Duplek

246. Odlok o spremembah odloka o enotni 17 457
višini prispevka za priključitev na
javno vodovodno omrežje občine
Duplek

247. Odlok o spremembah in dopolnitvah 17 457
odloka o proračunu občine Duplek
za leto 2000

350. Sklep o začasnem financiranju 23 617
proračunskih potreb za leto 2001
v občini Duplek

351. Sklep o odtujitvi stavbnega zemljišča 23 618
v občini Duplek

352. Sklep o potrditvi vrednosti točke za 23 618
izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Duplek

378. Program priprave ureditvenega 24 641
načrta za center v Spodnjem Dupleku
v občini Duplek

379. Program priprave prostorskih 24 643
ureditvenih pogojev v občini Duplek

HOČE - SLIVNICA

    4. Program priprave zazidalnega načrta 1 21
za del naselja Sp. Hoče v občini
Hoče – Slivnica

  34. Odlok o proračunu občine 3 90
Hoče-Slivnica za leto 2000

  86. Odlok o priznanjih in nagradah 7 161
občine Hoče – Slivnica

  87. Odlok o zaključnem računu 7 163
proračuna občine Hoče – Slivnica
za leto 1999

  88. Odlok o javnem redu in miru ter 7 164
oglaševanju v občini Hoče – Slivnica

  89. Odlok o pokopališki in pogrebni 7 167
dejavnosti ter urejanju pokopališč
na območju občine Hoče – Slivnica

111. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 8 193
lokacijskega načrta za visokotlačni
plinovod od merilno- reducirne postaje
Maribor do Toplotne oskrbe Maribor
in za merilno reducirno postajo Jug – II
na lokaciji Toplotne oskrbe Maribor –
na območju občine Hoče - Slivnica

112. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o 8 194
prostorsko ureditvenih pogojih za del
industrijske cone I – 11 v Sp. Hočah

161. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v 11 253
splošni rabi oziroma javni uporabi
v občini Hoče- Slivnica

179. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 12 289
odloka o zazidalnem načrtu za del
naselja Spodnje Hoče

180. Odlok o grbu in zastavi občine 12 289
Hoče - Slivnica

181. Cenik za priključke na vodovodno 12 292
omrežje in za priključek na
kanalizacijsko omrežje ter cenik za
ceno pitne vode za območje
KS Slivnica in KS Orehova
Hotinja vas

182. Odlok o spremembah in dopolnitvah 12 293
prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Maribor za obdobje
1986-2000 in družbenega plana mesta
Maribor za obdobje 1986-1990 za
območje občine Hoče-Slivnica
v letu 1999

227. Odlok o prostorsko ureditvenih 15 405
pogojih za del industrijske cone I-11
v Spodnjih Hočah

228. Odlok o spremembi odloka o 15 410
priznanjih in nagradah občine
Hoče-Slivnica

230. Sklep o določitvi cen programov 15 413
v javnih vrtcih v občini
Hoče-Slivnica

231. Pravilnik za vrednotenje kulturnih 15 414
programov v občini Hoče-Slivnica

278. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih 19 509
socialnih pomoči v občini
Hoče-Slivnica

279. Pravilnik o pogrebnem in 19 510
pokopališkem redu v občini
Hoče-Slivnica

280. Sklep o statusu grajenega javnega 19 511
dobra v občini Hoče-Slivnica

294. Odlok o spremembi odloka o 20 533
proračunu občine Hoče-Slivnica
za leto 2000

353. Sklep o začasnem financiranju 23 618
proračunskih potreb v občini
Hoče-Slivnica v letu 2001

354. Pravilnik o vrednotenju športnih 23 618
programov v občini Hoče-Slivnica

355. Pogoji, merila in normativi za 23 620
vrednotenje športnih programov v
občini Hoče-Slivnica

ŠTEVILKA
PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN

ŠTEVILKA
PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN
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380. Odlok o gospodarskih javnih službah 24 646
v občini Hoče-Slivnica

381. Pravilnik o podaljševanju 24 649
obratovalnega časa v gostinskih
obratih in kmetijah, ki se ukvarjajo
z gostinsko dejavnostjo v občini
Hoče-Slivnica

LOVRENC NA POHORJU

  72. Odlok o taksah za obremenjevanje 6 146
okolja v občini Lovrenc na Pohorju

  73. Odlok – Koncesijski akt za podelitev 6 147
koncesije za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja s čistilno napravo in izvajanje
javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda v občini Lovrenc na Pohorju

  90. Odlok o spremembi odloka o 7 171
nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Lovrenc na
Pohorju

  91. Odlok o plakatiranju in oglaševanju 7 172
v občini Lovrenc na Pohorju

  92. Odlok o zaključnem računu 7 174
proračuna občine Lovrenc na
Pohorju za leto 1999
- popravek 10 252

159. Sklep o določitvi elementov za 10 251
izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin in določitev
odstotka od povprečne cene, s katerim
se določi osnovna vrednost stavbnega
zemljišča v občini Lovrenc na Pohorju 11 254

164 Odlok o istovetnostnih simbolih
občine Lovrenc na Pohorju

165 Odlok o komunalnih taksah v občini 11 257
Lovrenc na Pohorju

166 Odlok o občinskih cestah v občini 11 261
Lovrenc na Pohorju

197. Odlok o spremembi odloka o 13 335
proračunu občine Lovrenc na Pohorju
za leto 2000

198. Odlok o oskrbi s pitno vodo na 13 335
območju občine Lovrenc na Pohorju

255. Odlok o vzreji psov in obveznostih 18 477
pri vzdrževanju čistoče javnih površin
v občini Lovrenc na Pohorju

256. Sklep o ukinitvi statusa javnega 18 479
dobra v k.o. Lovrenc na Pohorju

257. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra 18 479
v k.o. Lovrenc na Pohorju

295. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni 20 534
rabi v občini Lovrenc na Pohorju

296. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja 20 534
k podaljšanemu obratovalnemu času
gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska
dejavnost, na območju občine
Lovrenc na Pohorju

297. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod 20 535
ugodnejšimi pogoji, za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in dopolnilne
dejavnosti na kmetijah v občini
Lovrenc na Pohorju

316. Odlok o proračunu občine Lovrenc 21 566
na Pohorju za leto 2001

317. Sklep o določitvi cene vzgojno 21 567
izobraževalnega programa vrtca v
občini Lovrenc na Pohorju

382. Odlok o spremembi odloka o 24 650
proračunu občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2000

MARIBOR

    1. Splošni pogoji za dobavo toplote iz 1 1
vročevodnega omrežja Javnega
podjetja Toplotna oskrba d.o.o.
Maribor

    2. Tehnični pogoji za priključitev na 1 7
vročevodno omrežje Javnega podjetja
Toplotna oskrba d.o.o. Maribor

    3. Tarifni pravilnik za dobavo toplote iz 1 11
vročevodnega omrežja Javnega
podjetja Toplotna oskrba d.o.o.
Maribor

  12. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti 1 36
točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v
mestni občini Maribor

  19. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih 2 60
storitev na pokopališčih, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti v
mestni občini Maribor

  20. Sklep o določitvi višine najemnine za 2 62
najem prostora za grobove na
pokopališčih, ki so v upravljanju
krajevnih skupnosti v mestni občini
Maribor

  35. Sklep o imenovanju komisije za 3 92
izvedbo dražbe za oddajo poslovnih
prostorov v najem v mestni občini
Maribor

  39. Pravilnik o postopkih in merilih za 3 93
sofinanciranje razpisanih programov
okoljevarstvenih društev v mestni
občini Maribor

ŠTEVILKA
PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN

ŠTEVILKA
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  40. Program priprave zazidalnega 3 95
načrta za del stanovanjske cone S-16
v Mariboru

  41. Program priprave zazidalnega 3 97
načrta za del stanovanjske cone S-37
v Mariboru

  43. Odredba o nošenju uniforme in druge 4 101
opreme mestnega redarja/redarke ter
rokih uporabe posameznih delov
uniforme v mestni občini Maribor

  44. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 4 103
lokacijskega načrta za visokotlačni
plinovod od merilno-reducirne postaje
Jug II na lokaciji Toplotne oskrbe
Maribor – na območju mestne občine
Maribor

  45. Program priprave zazidalnega 4 103
načrta za del območja transportne
cone T –2 v mestni občini Maribor

  46. Program priprave zazidalnega 4 106
načrta za del območja v Laznici v
mestni občini Maribor

  47. Program priprave prostorskih 4 108
sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana
občine Maribor za območje mestne
občine Maribor – programska
zasnova za ekonomsko cono v delu
območja T-2

  55. Spremembe in dopolnitve statuta 5 130
mestne občine Maribor

  56. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo 5 133
uporabnikov javnih dobrin v mestni
občini Maribor

  57. Sklep o imenovanju predstavnikov 5 133
lokalne skupnosti kot predstavnika
ustanovitelja v svet Prve gimnazije in
v svet Srednje elektro-računalniške
šole v Mariboru

  58. Sklep o imenovanju predstavnika 5 134
lokalne skupnosti v programski svet
KRS Rotovž d.d. v Mariboru

  59. Odlok o ustanovitvi javnega 5 134
gospodarskega zavoda za turizem
Maribor

  60. Odlok o spremembah in dopolnitvah 5 137
odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v mestni občini
Maribor

  74. Sklep o določitvi meril za obratovanje 6 149
gostinskih obratov v podaljšanem
obratovalnem času v mestu Maribor

  75. Program priprave sprememb in 6 151
dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega

družbenega plana občine Maribor ter
lokacijskega načrta za odsek zahodne
obvoznice med križiščem s cesto
Proletarskih brigad med križiščem s
Hitro cesto pri blagovno-distribucijskem
centru v Mariboru

93. Sklep o določitvi cen programov 7 175
v javnih vrtcih na območju mestne
občine Maribor

94. Sklep o preoblikovanju Mariborskega 7 176
sejma p.o. v Mariborski sejem d.o.o.

95. Sklep o preoblikovanju in 7 176
dopolnitvah sklepa o preoblikovanju
Staninvesta p.o. v Staninvest d.o.o.

113. Program priprave zazidalnega 8 194
načrta za del soseske S – 34, križišče
ob ulici Veljka Vlahoviča v mestni
občini Maribor

114. Sklep o imenovanju komisije za 8 197
oddajo poslovnih prostorov v mestni
občini Maribor

124. Sklep o ukinitvi statusa javnega 8 214
dobra v mestni občini Maribor

125. Sklep o prenosu nepremičnin na 8 214
republiko Slovenijo za izgradnjo
zahodne obvoznice – Dravograjske
ceste v Mariboru na odseku od
Obrežne ulice do ceste Proletarskih
brigad

126. Sklep o neodplačnem  prenosu 8 215
nepremičnin na republiko Slovenijo
za izgradnjo zahodne obvoznice –
Dravograjske ceste v Mariboru na
odseku od Obrežne ulice do ceste
Proletarskih brigad

127. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 8 215
zazidalnega načrta za del stanovanjske
cone S – 35 na Pobrežju ob Makedonski
ulici in osnutka zazidalnega načrta
za del S – 34 – križišče ob ulici
Veljka Vlahoviča

145. Odlok o spremembah in dopolnitvah 10 239
odloka o mestnih četrteh in krajevnih
skupnosti v mestni občini Maribor

146. Sklep o spremembah in dopolnitvah 10 241
sklepa o določitvi javnih športnih
objektov in upravljalcih v mestni
občini Maribor

147. Sklep o imenovanju direktorja 10 242
javnega zavoda Dvorana Tabor v
Mariboru

148. Sklep o imenovanju nadomestne 10 242
predstavnice ustanoviteljice v svet
javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda vrtca Koroška vrata
v Mariboru
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PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN

ŠTEVILKA
PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN

KAZALO



668STRAN MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 24 – 30. 12. 2000

149. Sklep o razrešitvi in imenovanju 10 242
člana v statutarno pravni komisiji
v Mariboru

150. Sklep o podelitvi priznanja “domicil 10 243
v mestu Maribor”

167. Odlok o sprembah in dopolnitvah 11 272
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbbenega plana
občine Maribor za območje Mestne
občine Maribor

168. Odlok o spremembah in dopolnitvah 11 272
prostorskih ureditvenih pogojev za
podeželje v občini Maribor za
območje Mestne občine Maribor

169. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 11 273
sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine Maribor za
območje Mestne občine Maribor –
programska zasnova za ekonomsko
cono v delu območja T 2 v Mariboru
in dopolnitev urbanistične zasnove
Maribora, osnutka zazidalnega načrta
za del območja transportne cone T 2
v Mariboru, osnutka zazidalnega
načrta za del naselja Maribor –
Laznica in osnutka prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje
Maribor – Zrkovci  - S 52/2

175. Sklep o soglasju k statutu Javnega 11 287
zavoda Dvorana Tabor Maribor

176. Sklep o soglasju k statutu Javnega 11 288
zavoda Športni center Maribor

177. Sklep o imenovanju članov 11 288
upravnega odbora Javnega
gospodarskega zavoda za turizem
Maribor

178. Sklep o imenovanju predstavnice 11 288
lokalne skupnosti v svet dijaškega
doma 26. junij Maribor in v svet
Srednje lesarske šole Maribor

183. Odlok o zaključnem računu 12 296
proračuna Mestne občine Maribor
za leto 1999

184. Odlok o spremembi odloka o 12 297
proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2000

185. Sklep o imenovanju direktorja 12 299
javnega zavoda za zaščitno in požarno
reševanje Maribor

186. Sklep o imenovanju članov skupščine 12 299
javnega podjetja Snaga d.o.o.

187. Sklep o imenovanju članov 12 299
nadzornega sveta javnega podjetja
Snaga d.o.o.

188. Odlok o spremembah in dopolnitvah 12 299
odloka o organizaciji in delovnem
področju Mestne uprave Mestne
občine MariborMaribor

199. Program priprave ureditvenega 13 340
načrta dala soseske S-8 v Mariboru

200. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke 13 343
za izračun takse za oglaševanje v
Mestni občini Maribor

201. Sklep o soglasju k spremembam in 13 344
dopolnitvam statuta Javnega
zdravstvenega zavoda Mariborske
lekarne Maribor

218. Odlok o občinskih cestah na območju 14 367
mestne občine Maribor

219. Odlok o ureditvenem načrtu za 14 379
območje Š 5 – Športni park Tabor
v Mariboru

220. Program priprave spremembe 14 383
ureditvenega načrta športno
rekreacijskega območja Š 1 in dela
S 6, Ljudski vrt, Branik, v Mariboru

221. Pravilnik za določanje obsega 14 386
tlorisnih površin posameznih
objektov in omrežij v mestni občini
Maribor

229. Program priprave sprememb in 15 410
dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Maribor

232. Program priprave zazidalnega načrta 15 416
za del soseske S-37, Pobrežje, v mestni
občini Maribor

236. Sklep o razpisu nadomestnih volitev 15 426
za člana mestne četrti Nova vas

237. Sklep o razpisu nadomestnih volitev 15 426
za člana mestne četrti Radvanje

238. Sklep o spremembah in dopolnitvah 15 427
sklepa o preoblikovanju Staninvest
Maribor p.o. v Staninvest d.o.o.

242. Odlok o prostorskih ureditvenih 16 431
pogojih za širše območje Ptujske ceste
v Mestni občini Maribor
- popravek 19 532

258. Akt o ustanovitvi zavoda 18 479
“Mariborska razvojna agencija”

259. Odlok o zazidalnem načrtu za del 18 482
stanovanjske cone S-35 na Pobrežju
ob Makedonski ulici v Mariboru

260. Sklep o spremembi namembnosti 18 485
dela zemljišč v lasti Mestne občine
Maribor

261. Sklep o javni razgrnitvi ostnuka 18 486
sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta športno rekreacijskega
območja Ljudski vrt

KAZALO
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281. Odlok o spremembah in dopolnitvah 19 512
odloka o turistični taksi v mestni
občini Maribor

282. Poročilo o izidu nadomestnih volitev 19 513
člana sveta mestne četrti Nova vas

283. Poročilo o izidu nadomestnih volitev 19 513
člana sveta mestne četrti Radvanje

284. Sklep o soglasju k spremembi sedeža 19 514
javnega zavoda Mladinski kulturni
center Maribor

298. Sklep o neodplačnem prenosu 20 536
nepremičnin mestne občine Maribor
na republiko Slovenijo zaradi gradnje
odseka avtoceste Slivnica - Pesnica,
pododsek Ptujska cesta - Pesnica

299. Sklep o ukinitvi statusa javnega 20 537
dobra v mestni občini Maribor

318. Pravilnik o kolektivnih znamkah, 21 568
ki opredeljujejo celostno podobo
mesta Maribor

319. Sklepi o imenovanju predstavnikov 21 570
lokalne skupnosti kot predstavnikov
lokalne skupnosti v svete srednjih šol
in dijaških domov v Mariboru

320. Sklep o razrešitvi člana in sklep o 21 570
imenovanju člana Odbora za urejanje
prostora in varstvo okolja mestnega
sveta mestne občine Maribor

321. Sklep o imenovanju predstavnikov 21 571
ustanovljiteljice v svet Javnega
zavoda za zaščitno in požarno
reševanje Maribor

322. Sklepa o imenovanju predstavnikov 21 571
ustanovljiteljice v sveta otroškega
vrtca Pobrežje in Osnovne šole
Tabor II v Mariboru

356. Sklep o določitvi vrednosti točke za 23 625
izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v mestni občini
Maribor za leto 2001
- popravek 24

357. Sklep o določitvi meril za 23 626
financiranje mestnih četrti in
krajevnih skupnosti iz sredstev
mestne občine Maribor

383. Sklep o imenovanju ravnateljice 24 651
Mariborske knjižnice

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

  21. Odlok o proračunu občine Miklavž 2 62
na Dravskem polju za leto 2000

76. Sklep o začasni razglasitvi za 6 155
spomenik stavbe v občini Miklavž
na Dravskem polju

115. Odlok o lokalnih gospodarskih 8 197
javnih službah v občini Miklavž na
Dravskem polju

116. Odredba o merilih in pogojih za 8 200
odločanje o podaljšanem
obratovalnem času gostinskih
obratov in kmetij, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo v občini
Miklavž na Dravskem polju

117. Spremembe odloka o ustanovitvi 8 201
javnega vzgojno-izobraževalnega in
varstvenega zavoda Osnovna šola
Miklavž na Dravskem polju

118. Pravilnik za vrednotenje športnih 8 202
programov v občini Miklavž na
Dravskem polju

136. Odlok o zaključnem računu 9 221
proračuna občine Miklavž na
Dravskem polju za leto 1999

144. Pravilnik za vrednotenje kulturnih 10 237
programov v občini Miklavž na
Dravskem polju

189. Odlok o občinskih cestah v občini 12 301
Miklavž na Dravskem polju

190. Odlok o grbu in zastavi občine 12 311
Miklavž na Dravskem polju

217. Sklep o določitvi cen programov 14 366
v vrtcih v občini Miklavž na
Dravskem polju

285. Odlok o spremembi odloka o 19 514
proračunu občine Miklavž na
Dravskem polju za leto 2000

323. Sklep o začasnem financiranju javne 21 571
porabe občine Miklavž na
Dravskem polju

MUTA

  61. Odlok o spremembah in dopolnitvah 5 140
prostorskih ureditvenih pogojev za
naselje Muta v občini Muta

  62. Sklep o vrednosti točke za izračun 5 141
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Muta

  63. Sklep o spremembi sklepa o višini 5 141
ekonomske cene programa v vrtcu
pri OŠ Muta

137. Odlok o občinskih cestah v občini 9 222
Muta

138. Odlok o ustanovitvi sveta za 9 231
preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine Muta

139. Sklep o imenovanju predsednika in 9 232
članov Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v občini Muta
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140. Sklep o načinu financiranja 9 232
političnih strank v občini Muta

222. Odlok o premembah in dopolnitvah 14 387
prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Radlje ob Dravi za
obdobje 1986-2000 in družbenega
plana občine Radlje ob Dravi za
obdobje 1986-1990 za območje
občine Muta, v letu 2000 (prostorski
plan občine Muta)

223. Odlok o merilih  za določanje 14 399
dežurnih prodajaln na območju
občine Muta

262. Sprememba statuta občine Muta 18 486
263. Odlok o zaključnem računu 18 487

proračuna občine Muta za leto 1999
264. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni 18 487

rabi v občini Muta
324. Odlok o ustanovitvi vaških odborov 21 572

v občini Muta
325. Odlok o priznanjih občine Muta 21 573
326. Odlok o prazniku občine Muta 21 575
327. Odlok o spremembi odloka o 21 575

proračunu občine Muta za leto 2000
328. Sklep o ukinitvi skladov v občini Muta 21 575
384. Odlok o kategorizaciji občinskih cest 24 651

in kolesarskih poti v občini Muta
385. Odlok o proračunu občine Muta 24 654

za leto 2001
386. Sklep o vrednosti točke za izračun 24 655

nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Muta

387. Pravilnik o merilih za izdajo 24 655
soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času v gostinskih
obratih v občini Muta

PESNICA

  28. Odlok o proračunu občine Pesnica
za leto 2000 2 82

  29. Sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi v občini Pesnica 2 84

  36. Sklep o javni razgrnitvi osnutka
zazidalnega načrta za poslovno cono 3 92
v Dobrenjski dolini v občini Pesnica

  96. Odlok o zaključnem računu občine 7 177
Pesnica za leto 1999

  97. Pravilnik o načinu in postopku 7 178
sofinanciranja športnih programov
v občini Pesnica

202. Odlok o prostorskih ureditvenih 13 344
pogojih v občini Pesnica

300. Odlok o spremembah in dopolnitvah 20 538
odloka o prpračunu občine Pesnica
za leto 2000

301 Odlok o zazidalnem načrtu za 20 538
poslovno cono v Spodnjem Dobrenju
v občini Pesnica

302. Sklep o določitvi ekonomske cene 20 543
v vrtcih v občini Pesnica

303. Sklep o imenovanju predstavnikov 20 544
občine Pesnica v svete osnovnih šol

358. Sklep o začasnem financiranju javne 23 627
porabe občine Pesnica za leto 2001

PODVELKA

  64. Odlok o določitvi pomožnih objektov 5 141
za potrebe občanov in njihovih
družin, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje v občini Podvelka

  65. Odlok o določitvi elementov za 5 142
izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
in določitev odstotka od povprečne cene,
s katerim se določi osnovna vrednost
kvadratnega mesta stavbnega zemljišča
v občini Podvelka

  66. Odlok o prispevku za investicijska in 5 143
vzdrževalna vlaganja v objekte
odvajanja padavinskih voda v občini
Podvelka

  67. Dopolnitev k sporazumu o 5 143
premoženjski delitveni bilanci
št. 03013-1/99-3/1 Podvelka – Ribnica

  68. Sklep o načinu financiranja političnih 5 144
strank občine Podvelka

128. Odlok o zaključnem računu 8 216
proračuna občine Podvelka
za leto 1999

129. Odlok o občinskem prazniku občine 8 216
Podvelka

141. Odlok o občinskih priznanjih občine 9 233
Podvelka

160. Sklep o določitvi cen programov v 10 251
vzgojnovarstvenem zavodu v vrtcih
pri OŠ Brezno v občini Podvelka

203. Odlok o stanovanjsko gospodarskem 13 353
odboru občine Podvelka

204. Odlok o spremembah in dopolnitvah 13 355
odloka o občinskih priznanjih občine
Podvelka

205. Odlok o spremembi odloka o 13 356
proračunu občine Podvelka
za leto 2000
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304. Spremembe in dopolnitve statuta 20 544
občine Podvelka

305. Pravilnik o uporabi sredstev sklada 20 545
za razvoj malega gospodarstva v
občini Podvelka

306. Odlok o občinskih cestah v občini 20 546
Podvelka

307. Odlok o kategorizaciji občinskih 20 556
cest v občini Podvelka

359. Sklep o določitvi vrednosti točke za 23 627
izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v   občini
Podvelka za leto 2001

360. Odlok o spremembi odloka o 23 628
proračunu občine Podvelka
a leto 2000

361. Sklep o začasnem financiranju 23 628
proračunskih potreb občine
Podvelka v letu 2001

362. Odlok o vzreji psov in 23 629
vzdrževanju čistoče javnih površin
v občini Podvelka

RAČE - FRAM

    5. Odlok o proračunu občine 1 23
Rače-Fram za leto 2000

    6. Sklep o določitvi elementov za 1 24
izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin za leto 2000 v
občini Rače-Fram

    7. Sklep o cenah pogrebnih in 1 25
pokopaliških storitev ter najemnin
za grobove v občini Rače-Fram

  22. Odlok o občinskih cestah v občini 2 64
Rače-Fram

  77. Odlok o zaključnem računu občine 6 156
Rače-Fram za leto 1999

  78. Sklep o izvzemu iz javnega dobra v 6 156
občini Rače-Fram (1)

  79. Odlok o občinskih priznanjih v občini 6 156
Rače-Fram

  80. Sklep o izvzemu iz javnega dobra v
občini Rače-Fram (2) 6 158

  81. Sklepi o imenovanjih v občini 6 158
Rače-Fram

143. Pravilnik o uporabi službenih vozil 9 235
v občini Rače-Fram

151. Sklep o določitvi neposrednih in 10 243
posrednih uporabnikov občinskega
proračuna občine Rače-Fram

152. Sklep o imenovanju podžupana 10 243
občine Rače-Fram

153. Sklep o določitvi javnega dobra v 10 244
občini Rače-Fram

154. Sklep ospremembi sklepa o plačilu 10 244
komunalnega prispevka –
sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju občine Rače-Fram

174 Sklep o določitvi cen 11 287
vzgojnovarstvenih programov enot
vrtcev  v Občini Rače-Fram

206. Cenik za pitno vodo in kanalščino v 13 356
občini Rače-Fram

233. Odlok o odvajanju in čiščenju 15 419
komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju občine Rače-Fram

234. Odlok o spremembah in dopolnitvah 15 424
odloka o proračunu občine Rače-Fram
za leto 2000

235. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja 15 425
k podaljšanemu obratovalnemu času
gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju občine Rače-Fram

265. Spremembe in dopolnitve statuta 18 488
občine Rače-Fram

266. Spremembe in dopolnitve odloka o 18 488
odvajanju in čiščenju komunalnih in
padavinskih voda na območju občine
Rače-Fram

267. Odlok o spremembah in dopolnitvah 18 488
odloka o prostorskih ureditvenih
načrtih za podeželje v občini Maribor
za območje občine Rače-Fram

268. Odlok o spremembah in dopolnitvah 18 489
odloka o pomožnih objektih, napravah
in drugih posegih v prostor v občini
Rače-Fram, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje

269. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v 18 489
splošni rabi v občini Rače-Fram

270. Dopolnitev in sprememba Pravilnika 18 490
za vrednotenje športnih programov in
objektov v občini Rače-Fram

329. Sklep o cenah pogrebnih in 21 576
pokopaliških storitev ter najemnin
za grobove na pokopališču Fram v
občini Rače – Fram

330. Odlok o začasnem financiranju 21 576
proračunskih potreb v letu 2001 v
občini Rače – Fram

331. Sklep o soglasju k ceniku 21 577
dimnikarskih storitev v občini
Rače – Fram

332. Sklep o določitvi cene odvajanja in 21 577
čiščenja odpadnih in padavinskih
voda v občini Rače – Fram

ŠTEVILKA
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333. Sklep o vrednosti točke za izračun 21 577
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Rače – Fram

334. Spremembe in dopolnitve Pravilnika 21 578
o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih
stroškov v občini Rače – Fram

363. Odlok o začasnem financiranju 23 630
proračunskih potreb občine Rače-Fram
v letu 2001

364. Sklep o cenah pogrebnih in 23 631
pokopaliških storitev ter najemnin za
grobove na pokopališču Fram

365. Sklep o določitvi vrednosti točke za 23 631
izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini
Rače-Fram za leto 2001

366. Sklep o določitvi cene odvajanja in 23 632
čiščenja odpadnih in padavinskih
voda v občini Rače-Fram

367. Spremembe in dopolnitve Pravilnika 23 632
o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članom delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih
stroškov v občini Rače-Fram 23 633

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

388. Odlok ospremembah in dopolnitvah 24 656
odloka o proračunu občine
Rače-Fram za leto 2000

389. Sklep o določitvi cene vode ter 24 657
prispevka za vzdrževalnino v občini
Rače-Fram

RADLJE OB DRAVI

    8. Poslovnik nadzornega odbora občine 1 25
Radlje ob Dravi

  37. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 3 93
sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine Radlje ob Dravi

  38. Sklep o določitvi cen programov v 3 93
enotah vrtca Radlje ob Dravi

  42.  Odlok o dopolnitvah odloka o 3 100
določitvi pomožnih objektov za
potrebe občanov in njihovih družin,
za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje v občini Radlje ob Dravi

155. Odlok o spremembah odloka o 10 244
varstvenih pasovih vodnega vira

črpališča Zg.Vižinga v občini Radlje
ob Dravi in ukrepih za zavarovanje
voda

156. Odlok o proračunu občine Radlje 10 245
ob Dravi za leto 2000

191. Odlok o nadomestilu za uporabo 12 313
stavbnega zemljišča v občini Radlje
ob Dravi

192. Odlok o spremembah in dopolnitvah 12 317
odloka o kategorizaciji občinskih cest
(in kolesarskih poti) v občini Radlje
ob Dravi

224. Odlok o varstvu vira pitne vode 14 401
GNAMUŠ – občina Radlje ob Dravi

225. Odlok o spremembah in dopolnitvah 14 403
odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v občini Radlje ob Dravi

226. Odlok o spremembah in dopolnitvah 14 403
odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Radlje ob Dravi

243. Odlok – koncesijski akt za podelitev 16 444
koncesije za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja s čistilno napravo in izvajanje
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda v občini Radlje
ob Dravi

244. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 16 448
Ljudska univerza Radlje ob Dravi

245. Odlok o spremembah in dopolnitvah 16 452
odloka o kategorizaciji občinskih cest
(in kolesarskih poti) v Občini Radlje
ob Dravi

248. Odlok o ustanovitvi Javnega 17 458
stanovanjskega sklada občine Radlje
ob Dravi

249. Odlok o komunalnih taksah v občini 17 461
Radlje ob Dravi

250. Sklep o ukinitvi javnega dobra v 17 464
občini Radlje ob Dravi

308. Odlok o dopolnitvah odloka o 20 559
določitvi pomožnih objektov za
potrebe občanov in njihovih družin,
za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje v občini Radlje ob Dravi

309. Spremembe in dopolnitve poslovnika 20 559
občinskega sveta poslovnika občine
Radlje ob Dravi

310. Spremembe in dopolnitve statuta 20 559
občine Radlje ob Dravi

335. Odlok o merilih za določanje 21 578
dežurnih prodajaln na področju
občine Radlje ob Dravi

336. Odlok o dopolnitvah odloka o 21 580
določitvi pomožnih objektov za

KAZALO
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potrebe občanov in njihovih družin,
za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje v občini Radlje ob Dravi

337. Spremembe in dopolnitve poslovnika 21 580
občinskega sveta občine Radlje ob Dravi

338. Spremembe in dopolnitve statuta 21 581
občine Radlje ob Dravi

369. Sklep o začasnem financiranju 23  633
proračunskih potreb občine Radlje ob
Dravi v letu 2001

390. Sklep o ukinitvi Sklada za razvoj 24 657
malega gospodarstva v občini Radlje
ob Dravi

391. Sklep o določitvi cen programov v 24 658
enotah vrtca Radlje ob Dravi

392. Obvezna razlaga 27. člena Odloka o 24 658
ustanovitvi Javnega stanovanjskega
sklada občine Radlje ob Dravi

RUŠE

  16. Program priprave ureditvenega 2 55
načrta za območje pri viaduktu ob
Lobnici v Rušah

  17. Program priprave zazidalnega 2 58
načrta za ekološko parkirišče v Rušah

  18. Sklep o povišanju osnov za izračun 2 60
takse za obremenjevanje okolja v
občini Ruše

  30. Odločba ustavnega sodišča o odloku 3 85
o ureditvenem načrtu dela pretežno
skladiščno-transportne cone ob
Toledovi ulici v Rušah

  82. Odlok o zaključnem računu 6 158
proračuna občine Ruše za leto 1999

  83. Sklep o določitvi elementov za 6 159
izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin in določitev
odstotka od povprečne cene, s katerim
se določi osnovna vrednost kvadratnega
metra stavbnega zemljišča v občini Ruše

  84. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja 6 159
k podaljšanemu obratovalnemu času
gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju občine Ruše

  85. Sklep o spremenjenih cenah 6 160
programov vrtcev v občini Ruše

170 Pravilnik za vrednotenje športnih 11 274
programov v občini Ruše

207. Program priprave zazidalnega 13 357
načrta za gradnjo skladiščno
upravnega prostora in čistilne naprave
ob industrijski coni naselja Ruše

208. Pravilnik za določanje dežurstev 13 359
prodajaln na območju občine Ruše

271. Spremembe statuta občine Ruše 18 490
272. Sprememb poslovnika občine Ruše 18 491
273. Odlok o prostorskih ureditvenih 18 491

pogojih za podeželje na območju
občine Ruše

274. Sklep o potrditvi novega cenika 18 501
oskrbe s pitno vodo iz omrežja
Mariborskega vodovoda v občini Ruše

311. Sporazum o razdelitvi premoženja 20 560
bivše občine Ruše

342. Odlok o ukinitvi sklada za razvoj 22 585
malega gospodarstva v občini Ruše

343. Odlok o občinskih cestah v občini Ruše 22 585
344. Odlok o spremembah in dopolnitvah 22 595

prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Ruše za obdobje
1986-2000 in srednjeročnega plana
občine Ruše za obdobje 1986-1990,
za območje nove občine Ruše
v letu 1999

345. Odlok o nadomestilu za uporabo 22 597
stavbnega zemljišča na območju
občine Ruše

346. Odlok o pokopališki in pogrebni 22 599
dejavnosti ter urejanju pokopališč in
pokopališkem redu na območju
občine Ruše

347. Odlok o ustanovitvi Javnega sklada 22 605
občine Ruše za gospodarjenje z
nepremičninami

348. Program priprave prostorskih 22 610
ureditvenih pogojev za naselje Ruše

349. Program priprave sprememb in 22 612
dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Ruše za
obdobje od 1986 do 2000 in
srednjeročnega plana občine Ruše
za obdobje 1986-1990, vključno z
novelacijo Urbanistične zasnove
naselja Ruše

370. Odlok o spremembi odloka o 23 634
proračunu občine Ruše za leto 2000

371. Odlok o proračunu občine Ruše za 23 634
leto 2001

372. Odlok o spremembah in dopolnitvah 23 635
odloka o ustanovitvi Javnega sklada
občine Ruše za gospodarjenje z
nepremičninami

393. Pravilnik o plačah, delih plač 24 658
občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta,
članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov v občini Ruše
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394. Sklep o ukinitvi javnega dobra 24 660
v občini Ruše

SELNICA OB DRAVI

  23. Odlok o proračunu občine Selnica 2 74
ob Dravi

  24. Odlok o zazidalnem načrtu območja 2 75
Feroterm-Lenterm in Marmoterm v
Selnici ob Dravi

  25. Odlok o začasnih in pomožnih 2 77
objektih ter o posegih v prostor, za
katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje na območju občine
Selnica ob Dravi

  26. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega 2 80
načrta območja Feroterm-Lenterm
in Marmoterm v Selnici ob Dravi

  27. Pravilnik za vrednotenje športnih 2 81
programov v občini Selnica ob Dravi

  69. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in 5 144
dopolnitev zazidalnega načrta za
obrtno cono Selnica ob Dravi

98. Odlok o komunalnih taksah v občini 7 181
Selnica ob Dravi

99. Odlok o plakatiranju v občini Selnica 7 184
ob Dravi

100. Odlok o zaključnem računu 7 186
proračuna občine Selnica ob Dravi
za leto 1999

101. Dopolnitev odloka o zazidalnem 7 186
načrtu območja Feroterm-Lenterm
in Marmoterm v Selnici ob Dravi

119. Odlok o turistični taksi v občini 8 210
Selnica ob Dravi

120. Odlok o občinskem prazniku in 8 211
spominskem dnevu občine Selnica
ob Dravi

121. Sklep o določitvi cene vzgojno – 8 211
varstvenega programa vrtca v občini
Selnica ob Dravi

171. Odlok o taksi za sanacijo 11 283
vodovodnega omrežja v občini
Selnica ob Dravi

172. Odlok o javnem glasilu občine 11 284
Selnica ob Dravi

275. Odlok o spremembi odloka o 18 501
kategorizaciji občinskih cest v občini
Selnica ob Dravi

276. Odlok o spremembah in dopolnitvah 18 501
zazidalnega načrta za obrtno cono
Selnica ob Dravi

277. Pravilnik o dodeljevanju subvencij 18 506
za pospeševanje razvoja podjetništva,

malega gospodarstva in kmetijstva v
občini Selnica ob Dravi

339. Odlok o spremembi odloka o 21 582
proračunu občine Selnica ob Dravi
za leto 2000

340. Sklep o javni razgrnitvi odloka o 21 582
spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Ruše za
območje občine Selnica ob Dravi

395. Sklep o začasnem financiranju občine 24 660
Selnica ob Dravi v letu 2001

396. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 24 660
odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta območja Feroterm,
Lenterm in Marmoterm v občini
Selnica ob Dravi

397. Sklep o javni razgrnitvi odloka o 24 661
spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Ruše za
območje občine Selnica ob Dravi

STARŠE

102. Odlok o zaključnem računu 7 187
proračuna občine Starše za leto 1999

103. Odlok o spremembi odloka o 7 187
proračunu občine Starše za leto 2000

104. Pravilnik o pridobivanju in 7 187
dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in pospeševanje razvoja malega
gospodarstva, turizma in kmetijstva
v občini Starše v letu 2000

142. Sklep o določitvi cen 9 235
vzgojnovarstvenih programov enot
vrtcev v občini Starše

157. Odlok o kategorizaciji občinskih cest 10 245
v občini Starše

193. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 12 230
sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin  dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Starše

209. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v 13 360
splošni rabi oziroma v javni uporabi
v občini Starše (Prepolje)

210. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v 13 361
splošni rabi oziroma v javni uporabi
v občini Starše (Zlatoličje)

211. Sprememba sklepa o razgrnitvi 13 361
osnutka sprememb in dopolnitev
dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine Starše – prostorske
sestavine

KAZALO
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286. Odlok o občinskih cestah v občini 19 514
Starše

287. Odlok o organizaciji in delovnem 19 524
področju občinske uprave občine
Starše

288. Sklep o določitvi meril za 19 527
obratovanje gostinskih obratov in
kmetij v podaljšanem obratovalnem
času na območju občine Starše

398. Odlok o začasnem financiranju 24 661
proračunskih potreb občine Starše
v letu 2001

ŠENTILJ

    9. Odlok o organiziranju in izvajanju 1 29
socialno varstvene storitve pomoč
družine na domu v občini Šentilj

  10. Odlok o merilih za izračun 1 32
komunalnega prispevka v občini
Šentilj

  11. Pravilnik o odstranjevanju 1 34
zapuščenih vozil v občini Šentilj

  48. Odlok o proračunu občine Šentilj 4 111
za leto 2000

  49. Odlok o podelitvi koncesije za 4 112
opravljanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest v
občini Šentilj

  50. Prvilnik o upravljanju in vzdrževanju 4 115
nekategoriziranih cest v občini Šentilj

  51. Pravilnik o podrobnejših merilih za
razvrščanje nekategoriziranih cest 4 115
v občini Šentilj

105. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 7 189
lokacijskega načrta za ČN v občini
Šentilj

106. Odlok o spremembah in dopolnitvah 7 190
odloka o priznanjih občine Šentilj

107. Odlok o spremembi odloka o 7 190
proračunu občine Šentilj za leto 2000

108. Odlok o zaključnem računu 7 191
proračuna občine Šentilj za leto 1999

109. Sklep o podelitvi priznanj občine Šentilj 7 192
110. Spremembe in dopolnitve pravilnika 7 192

o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter stroškov
občine Šentilj

212. Odlok o spremembah in dopolnitvah 13 361
odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila občine Šentilj

KAZALO
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213. Sklep o izvolitvi člana občinskega 13 362
sveta v občini Šentilj

251. Odlok o lokacijskem načrtu za 17 465
čistilno napravo odpadnih voda
podjetja Paloma-Sladkogorska in
kraja Sladki Vrh

252. Program priprave za prostorske 17 475
ureditvene pogoje za naselje Šentilj

253. Sklep o imenovanju nadomestnega 17 476
člana v komisijo za preventivo v
cestnem prometu občine Šentilj

254. Sklep o potrditvi strokovnih podlag 17 476
za izdelavo prostorsko ureditvenih
pogojev za naselje Šentilj

292. Odlok o spremembi odloka o 19 531
kategorizaciji občinskih cest v
občini Šentilj

293. Odlok o spremembi odloka o 19 532
proračunu občine Šentilj za leto 2000

312. Pravilnik o štipendiranju v občini 20 562
Šentilj

VUZENICA

122. Pravilnik o namenu, načinu uporabe 8 212
in virih financiranja športa, kulture,
turizma in ostalih društvenih
dejavnosti v okviru proračuna
občine Vuzenica

123. Sklep o postopkih oddaje javnih 8 213
naročil v občini Vuzenica

158. Pravilnik o namenu, načinu uporabe 10 249
in virih financiranja kmetijstva in
gozdarstva v okviru proračuna
občine Vuzenica

173. Akt o ustanovitvi turistično 11 285
informacijskega centra v občini
Vuzenica

214. Sklep o kategorizaciji občinskih cest 13 363
v občini Vuzenica
- popravek 21 583

215. Odlok o spremembi odloka o 13 364
proračunu občine Vuzenica za
leto 1999

289. Odlok o merilih za določanje 19 528
dežurnih prodajaln in prodaje zunaj
prodajaln v občini Vuzenica

290. Pravilnik o podaljšanju
obratovalnega časa v gostinskih 19 529
obratih v občini Vuzenica

291. Odlok o zaključnem računu 19 530
proračuna občine Vuzenica
za leto 1999
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341. Odlok o spremembi odloka o 21 582
proračunu občine Vuzenica za leto
2000

399. Sklep o vrednosti točke za izračun 24 661
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Vuzenica

400. Odlok o proračunu občine Vuzenica 24 662
za leto 2001
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PREDPISA PREDPIS ŠT. MUV STRAN
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OSTALE OBJAVE

130. Odločba o zavrženju pobude za 9  217
začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti Sklepa o enotni višini
prispevka za izgradnjo vodovodnega
omrežja na območju občine Kungota,
Odloka o pooblastitvi komunalne

inšpekcije mestne občine Maribor za
izvajanje inšpekcijskega nadzora,
Sklepa o spremembi višine najemnin
za uporabo nezazidanih stavbnih
zemljišč v občini Kungota In Sklepa
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi,
o ugotovitvi, da sta Odlok o davku
od premoženja v občini Kungota in
Odlok o taksi za obremenjevanje
okolja komunalnih odpadkov v
neskladju z Ustavo ter da se del
10. člena Odloka o taksi za
obremenjevanje okolja komunalnih
odpadkov odpravi

162. Odlok o taksi za obremenjevanje 11 253
okolja s komunalnimi odpadki

163. Odlok o davku od premoženja 11 254
v občini Kungota
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