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REPUBLIKE SLOVENIJE
[tevilka 34

Ljubljana, ~etrtek 22. junija 1995

1650.
Na podlagi 121. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje
in prostor
ODREDBO
o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti
stanovanja
1. ~len
Vrednost to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
dolo~ena skladno z rastjo vrednosti nem{ke marke po srednjem te~aju Banke Slovenije in je 139,20 SIT.
2. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o
dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, {t. 27/95).
3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. junija 1995.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

1651.
Na podlagi ~etrtega odstavka 10. ~lena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, {t. 1/95) izdaja minister za gospodarske dejavnosti v soglasju z ministrom za {olstvo in {port
PRAVILNIK
o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v
gostinski dejavnosti
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ta pravilnik dolo~a minimalno stopnjo izobrazbe oseb,
ki opravljajo dela oziroma neposredno vodijo delovni proces
v gostinski dejavnosti.
2. ~len
Osebe, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti po tem
pravilniku, so osebe, ki opravljajo pomo‘na gostinska dela,
kuhar, natakar, poslovodja, receptor in hotelska gospodinja.
Osebe, ki neposredno vodijo delovni proces, so po tem
pravilniku osebe, ki v gostinskem obratu neposredno vodijo
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zaokro‘eni delovni proces, povezan z opravljanjem gostinske
dejavnosti (vodja gostinskega obrata, vodja stre‘be, vodja kuhinje, vodja recepcije in vodja hotelskega gospodinjstva), in
fizi~ne osebe, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost.

II. MINIMALNA STOPNJA IZOBRAZBE ZA
OPRAVLJANJE DEL OZIROMA NEPOSREDNO
VODENJE DELOVNEGA PROCESA V GOSTINSKI
DEJAVNOSTI
3. ~len
Osebe, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti, morajo
imeti naslednjo minimalno stopnjo strokovne izobrazbe:
– za osebe, ki opravljajo pomo‘na gostinska dela, ni
potrebna posebna strokovna izobrazba,
– kuhar mora imeti uspe{no dokon~an vzgojno-izobra‘evalni program za poklic kuhar, kuhar-natakar, gostinski
tehnik, gostinski poslovodja, hotelski tehnik ali tehnik kuharstva,
– natakar mora imeti uspe{no dokon~an vzgojno-izobra‘evalni program za poklic natakar, kuhar-natakar, gostinski tehnik, gostinski poslovodja, hotelski tehnik ali tehnik
stre‘be,
– poslovodja mora imeti uspe{no dokon~an vzgojnoizobra‘evalni program za poklic gostinski poslovodja, hotelski tehnik, tehnik kuharstva, tehnik stre‘be, gostinski tehnik
ali turisti~ni tehnik,
– receptor mora imeti uspe{no dokon~an vzgojno-izobra‘evalni program za poklic turisti~ni tehnik ali strokovno
izobrazbo vsaj VI. stopnje, ki daje ustrezna strokovna znanja
za opravljanje tega poklica,
– hotelska gospodinja mora imeti uspe{no dokon~ano
najmanj {tiriletno srednjo {olo katerekoli smeri in uspe{no
opravljen ustrezen verificiran program strokovnega izpopolnjevanja.
4. ~len
Oseba, ki neposredno vodi delovni proces v gostinskem
obratu mora izpolnjevati enega izmed teh pogojev glede strokovne izobrazbe:
– uspe{no dokon~an ustrezen vzgojno-izobra‘evalni program za poklic kuhar, natakar, kuhar-natakar, gostinski oziroma turisti~ni tehnik, tehnik kuharstva, tehnik stre‘be, receptor, gostinski poslovodja ali hotelski tehnik, lahko pa tudi
uspe{no dokon~an vzgojno-izobra‘evalni program za poklic
sla{~i~ar (za sla{~i~arne) ali uspe{no dokon~an vzgojno-izobra‘evalni program tehnik gospodinjskih storitev (program
3+2) za penzione ali
– uspe{no dokon~an ustrezen vzgojno-izobra‘evalni program vsaj VI. stopnje zahtevnosti gostinske smeri ali
– uspe{no dokon~an vzgojno-izobra‘evalni program vsaj
V. stopnje ne glede na smer in uspe{no opravljen preizkus
strokovne usposobljenosti za opravljanje gostinske dejavnosti.
5. ~len
V gostinskem obratu mora med obratovanjem vsaj ena
oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti, izpolnjevati
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pogoje glede minimalne stopnje strokovne izobrazbe iz 3.
~lena tega pravilnika za kuharja ali natakarja ali poslovodjo,
v gostinskih obratih, ki gostom nudijo le nastanitev in zajtrk,
pa lahko tudi za receptorja ali hotelsko gospodinjo.
Dolo~ba prej{njega odstavka ne velja za bare.
[teje se, da je zahteva iz prvega odstavka tega ~lena
izpolnjena, ~e ta pogoj izpolnjuje oseba, ki neposredno vodi
delovni proces, vendar le, ~e obenem tudi sama opravlja
ustrezna dela.
6. ~len
Pravna ali fizi~na oseba, ki ‘eli opravljati gostinsko
dejavnost in ne izpolnjuje pogojev glede minimalne stopnje
izobrazbe iz 4. ~lena tega pravilnika, lahko za~ne to opravljati, ~e zaposli vsaj eno osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ^e ta
oseba za~asno ali trajno zapusti delo pri gostincu pravni ali
fizi~ni osebi, jo mora ta nadomestiti v treh mesecih, sicer se
{teje, da ne izpolnjuje ve~ pogojev glede minimalne stopnje
izobrazbe in ne sme ve~ opravljati gostinske dejavnosti.
7. ~len
Osebe, ki na kmetiji opravljajo gostinsko dejavnost,
morajo izpolnjevati pogoj iz 4. ~lena tega pravilnika ali imeti
uspe{no dokon~an triletni vzgojno-izobra‘evalni program za
kmetovalko gospodinjo ali imeti uspe{no opravljen te~aj po
programu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijsko
dejavnost, sprejme minister, pristojen za kmetijstvo, izvaja
pa ga kmetijska svetovalna slu‘ba oziroma organizacija, ki jo
pooblasti kmetijska svetovalna slu‘ba.
III. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA
VODENJE DELOVNEGA PROCESA V GOSTINSKI
DEJAVNOSTI
8. ~len
Preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje gostinske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja) iz
tretje alinee 4. ~lena tega pravilnika je oblika preverjanja
strokovne usposobljenosti za vodenje delovnega procesa v
gostinskem obratu.
Preizkus znanja obsega teoreti~ni in prakti~ni del, ki se
lo~eno izvajata in ocenjujeta in sta enaka za vse kandidate.
9. ~len
Postopek in na~in opravljanja preizkusa znanja vodi in
nadzira tri~lanska izpitna komisija, ki jo sestavijo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in minister, pristojen za {olstvo, tako da vsak imenuje po enega
~lana in po enega namestnika ~lana.
Mandat izpitne komisije traja tri leta, pri ~emer ji vsak
~lan predseduje eno leto.
10. ~len
Izpitna komisija imenuje strokovno komisijo iz drugega
odstavka 12. ~lena tega pravilnika in usmerja njeno delo.
Izpitna komisija dolo~i merila za ocenjevanje preizkusa
znanja, kraj in ~as trajanja preizkusa znanja in druga pravila
v zvezi s potekom in ocenjevanjem preizkusa znanja.
11. ~len
Teoreti~ni del preizkusa znanja iz drugega odstavka 8.
~lena tega pravilnika se opravlja v ustni ali pisni obliki.
Ocenjujejo ga izpra{evalci, ki jih dolo~i izpitna komisija.
Teoreti~ni del preizkusa znanja obsega preverjanje:
– poznavanja osnov pravne ureditve gostinske dejavnosti,
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– znanja iz finan~no-ekonomskega podro~ja,
– znanja iz poslovodenja, ki se zahtevajo za opravljanje
gostinske dejavnosti,
– znanja iz varstva pri delu.
Program in gradivo teoreti~nega dela preizkusa znanja
iz prve, druge in tretje alinee prej{njega odstavka pripravita
in sprejmeta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenija (v nadaljnjem besedilu: zbornici), potrdi pa ga
Svet za poklicno izobra‘evanje Republike Slovenije.
Program za preizkus znanja iz ~etrte alinee drugega
odstavka tega ~lena pripravi poobla{~ena organizacija, ki
pisni izdelek tudi oceni in zanj izda potrdilo.
12. ~len
Kandidat, ki je uspe{no opravil teoreti~ni del preizkusa
znanja, lahko opravlja prakti~ni del preizkusa znanja.
Prakti~ni del preizkusa znanja se opravlja pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in vsaj dva ~lana, ki
so lahko obenem tudi izpra{evalci. ^lani strokovne komisije
imajo svoje namestnike.
^lani strokovne komisije morajo biti osebe, ki imajo
najmanj V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri in se odlikujejo
po strokovnem znanju oziroma izku{njah, ki se zahtevajo za
opravljanje gostinske dejavnosti.
Podrobnej{e pogoje o delu izpitne in strokovne komisije
oziroma o na~inu opravljanja preizkusa znanja dolo~a poslovnik, ki ga sprejme izpitna komisija.
13. ~len
Prakti~ni del preizkusa znanja se izvaja po programu, ki
ga pripravita in sprejmeta zbornici.
Prakti~ni del preizkusa znanja obsega prakti~no nalogo
in zagovor naloge.
14. ~len
Prakti~no nalogo opravlja kandidat v primerno opremljenem prostoru v prisotnosti strokovne komisije, ki ugotavlja pravilnost oziroma nepravilnost poteka delovnega procesa
in pripravlja vpra{anja za zagovor naloge.
Zagovor naloge iz prej{njega odstavka praviloma
obsega:
– odgovore in pojasnila v zvezi s potekom dela,
– osnovna znanja iz delovnih postopkov,
– poznavanje delovnih sredstev in naprav,
– poznavanje ukrepov za varno delo in
– prakti~ne primere izra~una cene, kalkulacij, sestave
jedilnika ipd.
15. ~len
Kandidat vlo‘i pisno zahtevo za opravljanje preizkusa
strokovne usposobljenosti na obmo~ni zbornici Gospodarske
zbornice Slovenije oziroma Obrtne zbornice Slovenje, kjer
bo poslovni sede‘ gostinskega obrata. Ta prijavo po{lje izpitni komisiji.
16. ~len
Izpitna komisija dolo~i datum opravljanja preizkusa
znanja, ki mora biti najpozneje v treh mesecih od vlo‘itve
prijave.
Izpitna komisija obvesti kandidata o datumu opravljanja preizkusa in mu po{lje program in gradivo za opravljanje
preizkusa najmanj 15 dni pred datumom opravljanja preizkusa znanja.
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17. ~len
Teoreti~ni in prakti~ni del oziroma celoten preizkus
strokovne usposobljenosti se oceni z “opravil” ali “ni opravil”.
18. ~len
Kandidatu, ki uspe{no opravi preizkus strokovne usposobljenosti, izda izpitna komisija potrdilo o strokovni usposobljenosti za vodenje delovnega procesa v gostinski dejavnosti.
Obrazec potrdila iz prej{njega odstavka dolo~ita zbornici, na njem pa so podatki o izdajatelju potrdila, o kandidatu,
dejavnosti, za katero je opravljal preizkus, datum opravljanja
preizkusa znanja in podatki o ~lanih komisije ter podpis
predsednika izpitne komisije oziroma druge poobla{~ene osebe.
19. ~len
Kandidat, ki ni uspe{no opravil preizkusa znanja, lahko
tega ponovno opravlja po treh mesecih.
Kandidatu, ki ni uspe{no opravil prakti~nega dela preizkusa znanja, se prizna opravljeni teoreti~ni del preizkusa
znanja, ~e pristopi k ponovnemu preizkusu prakti~nega dela
v enem letu od dneva, ko je uspe{no opravil teoreti~ni del
preizkusa.
20. ~len
Kandidat, ki preizkusa strokovne usposobljenosti ni
opravil, se lahko izpitni komisiji prito‘i v treh dneh po sporo~ilu izpitne komisije.
Izpitna komisija mora najkasneje v osmih dneh odlo~iti,
ali se prito‘bi ugodi ali se zavrne; ~e prito‘bi ugodi, dolo~i
druge izpra{evalce oziroma ~lane strokovne komisije.
Odlo~itev izpitne komisije je dokon~na.
21. ~len
Izpitna komisija vodi evidenco izdanih potrdil o opravljenih preizkusih znanja.

IV. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI
22. ~len
Osebe, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo
dela oziroma vodijo delovni proces v gostinski dejavnosti,
lahko {e naprej opravljajo istovrstna dela in naloge, tudi ~e
ne izpolnjujejo pogojev o minimalni stopnji izobrazbe, dolo~enih s tem pravilnikom.
23. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 01260/006/95
Ljubljana, dne 12. junija 1995.
Sogla{am
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za {olstvo
in {port
dr. Maks Tajnikar l. r.
Minister za gospodarske
dejavnosti
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1652.
Svet za visoko {olstvo Republike Slovenije je na podlagi 49. ~lena zakona o visokem {olstvu (Uradni list RS, {t.
67/93) na 13. seji dne 9. 6. 1995 sprejel
MERILA
za ocenjevanje pedago{kih {tudijskih programov
A. Poleg meril za ocenjevanje {tudijskih programov
(Uradni list RS, {t. 29/94) Svet za visoko {olstvo Republike
Slovenije pri ocenjevanju pedago{kih {tudijskih programov
upo{teva {e naslednja dodatna merila:
1. Upo{tevanje kadrovskih pogojev v osnovnem in srednjem {olstvu.
1.1 U~itelji in vzgojitelji v osnovnem in srednjem {olstvu morajo imeti visoko{olsko izobrazbo ustrezne smeri in
pedago{ko izobrazbo. To kvalifikacijo zagotavlja diploma
pedago{kega {tudijskega programa, druge diplome pa le ob
opravljenem pedago{kem {tudijskem programu za izpopolnjevanje.
1.2 Dodiplomski pedago{ki {tudijski programi, ki so
namenjeni izobra‘evanju u~iteljev in vzgojiteljev v osnovnem in srednjem {olstvu in na podlagi katerih se pridobi
strokovni naslov “profesor/profesorica”, obsegajo {tudij mati~nega strokovnega podro~ja in pedago{ko usposabljanje.
1.3 Pedago{ki programi za izpopolnjevanje so nadgradnja dodiplomskega {tudija mati~ne stroke in obsegajo pedago{ko usposabljanje.
1.4 Pri oblikovanju {tudijskih programov je treba upo{tevati, da {tudij mati~ne stroke in pedago{ko usposabljanje
nista lo~ena procesa, ampak se dopolnjujeta ter pri tem kot
temeljni cilj programa upo{tevata oblikovanje u~itelja.
2. Strukturiranost pedago{kega usposabljanja.
2.1 Pedago{ko usposabljanje obvezno obsega:
– pedago{ko-psiholo{ka znanja z elementi razvojne in
pedago{ke psihologije, pedagogike, andragogike in ob~e didaktike;
– specialno didaktiko v navezavi na {tudij mati~ne discipline;
– pedago{ko prakso.
2.2 Priporo~ljivi element pedago{kega usposabljanja so
znanja o socialnih in kulturolo{kih razse‘nostih vzgoje in
izobra‘evanja (filozofija in sociologija vzgoje, etika, izobra‘evalni sistemi, organizacija in upravljanje ipd.). Ta del {tudija je lahko integriran v {tudij mati~ne discipline.
2.3 [tudijski programi razrednega pouka vklju~ujejo
elemente iz to~ke 2.1 in 2.2 na integriran na~in in v ve~jem
obsegu kot predmetni {tudijski programi.
2.4 [tudentom s predhodnimi pedago{kimi izku{njami
se pedago{ka praksa lahko vsebinsko in obsegovno prilagodi.
3. Obseg pedago{kega usposabljanja.
3.1 V {tiriletnih pedago{kih {tudijskih programih, po
katerih se pridobi izobrazba, ustrezna za pou~evanje posameznega predmeta v osnovni ali srednji {oli, je minimalni
obseg pedago{kega izpopolnjevanja en semester (375 do 450
ur).
3.2 S pedago{kimi {tudijskimi programi morajo biti
zagotovljene hospitacije in nastopi {tudentov. Poleg tega mora biti v 3. in 4. letniku izvedena tudi strnjena praksa v {olah
in sicer v obsegu najmanj 2 tednov za enopredmetne oziroma
najmanj 4 tednov za dvopredmetne programe.
3.3 ^e predlagatelj v svojem {tudijskem programu upo{teva le minimalni obseg pedago{kega usposabljanja, mora v
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vlogi za pridobitev mnenja o programu tak{no odlo~itev posebej obrazlo‘iti.
4. Ta merila se smiselno upo{tevajo tudi pri ocenjevanju {tudijskih programov za izpopolnjevanje.
B. Ta merila za~no veljati z dnem, ko so bila sprejeta in
se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 21-1/94
Ljubljana, dne 9. junija 1995.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Sveta za visoko {olstvo
Republike Slovenije

1653.
Na podlagi drugega odstavka 72. ~lena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, {t. 9/92) izdaja minister za
zdravstvo
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o pogojih in postopku za
pridobitev naziva svetnik ali vi{ji svetnik
1. ~len
V pravilniku o pogojih in postopku za pridobitev naziva
svetnik ali vi{ji svetnik (Uradni list RS, {t. 7/95) se spremeni
11. ~len tako, da se glasi:
“Za pridobitev naziva svetnik kandidat lahko prvi~ kandidira po desetih letih specialisti~nega dela oziroma petnajstih letih na tistih podro~jih, ki nimajo specializacije ali
specializacija traja manj kot tri leta.
Za pridobitev naziva vi{ji svetnik kandidat lahko prvi~
kandidira po petnajstih letih specialisti~nega dela oziroma
dvajsetih letih na tistih podro~jih, ki nimajo specializacije ali
specializacija traja manj kot tri leta.”
2. ~len
V drugem odstavku 13. ~lena se ~rta zadnji stavek.
3. ~len
V 15. ~lenu se spremeni drugi odstavek tako, da se
glasi:
“Kandidat za naziv vi{ji svetnik mora na vsakem od
delovnih podro~ij iz 14. ~lena tega pravilnika dose~i vsaj 700
to~k. Skupna vsota to~k, pridobljenih na vseh treh delovnih
podro~jih in na podlagi dopolnilnih kriterijev, mora zna{ati
3500 to~k.”
4. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 603-20/94-95
Ljubljana, dne 12. junija 1995.
dr. Bo‘idar Volj~ l. r.
Minister za zdravstvo
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1654.
Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o predsanaciji, sanaciji, ste~aju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, {t. 1/91-I in 46/93) in drugega odstavka 20. ~lena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi
aktivnih bilan~nih in zunajbilan~nih postavk bank in
hranilnic
1. Spremeni se 10. to~ka sklepa o razvrstitvi aktivnih
bilan~nih in zunajbilan~nih postavk bank in hranilnic (Uradni list RS, {t. 55/93 in 66/93), tako da glasi:
“10. Ustreznost zavarovanja terjatev z zastavo premo`enja dol`nika ali zastavitelja se presoja na podlagi naslednje
dokumentacije:
a) a‘urnega zemlji{ko-knji‘nega izpiska, iz katerega izhaja, da ima banka prvenstvo v vrstem redu izpla~il, ~e je
predmet zastave nepremi~nina;
b) zavarovalne police v korist banke;
c) cenitvenega poro~ila poobla{~enega izvedenca;
d) obrazlo‘ene pisne izjave ban~nega delavca ali poobla{~enca o tr‘ni vrednosti zastavljenega premo‘enja;
in ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
g) ni nobenih objektivnih in subjektivnih ovir za izvr{bo na zastavljenem premo‘enju (npr. zasedeno stanovanje ali
stanovanjska hi{a, idealni dele‘i, postopek denacionalizacije,
spomeni{ko varstvo, premi~nina ni v posesti banke oziroma
kreditojemalca ali ni ustrezno zavarovana ipd.);
h) vrednost zastavljenega premo‘enja po oceni zaprise‘enega sodnega cenilca za najmanj 100% presega znesek
obveznosti dol‘nika, in sicer tudi v primeru pospe{ene prodaje in ob odbitku stro{kov, povezanih s prodajo;
i) zastavljeno premo‘enje je brez stvarnih in pravnih
napak.
Terjatve, za katere je prilo‘ena vsa dokumentacija in ki
v celoti izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka te to~ke, se
lahko razvrstijo v skupino A, vendar najve~ za eno leto po
roku za pla~ilo terjatve.”
2. Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, prvi~ pa se uporabi pri izdelavi
poro~il po stanju na dan 31. 12. 1995.
Ljubljana, dne 13. junija 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

1655.
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. ~lena, 19.
~lena ter drugega odstavka 77. ~lena zakona o Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, {t. 48/94) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, {t. 29.00-0006/95, z dne 14. 6. 1995,
generalni direktor Agencije Republike Slovenije za pla~ilni
promet, nadziranje in informiranje izdaja
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NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini
in uporabi obrazcev za opravljanje pla~ilnega prometa
prek Agencije Republike Slovenije za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za
opravljanje pla~ilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni
list RS, {t. 9/95) se za prvim odstavkom 4. to~ke dodata nov
drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Kakovost papirja mora biti tak{na, da je pri ra~unalni{kem in ro~nem izpolnjevanju zapis podatkov viden in ~itljiv
na vseh izvodih obrazcev pla~ilnega prometa, da je vse izvode obrazcev pla~ilnega prometa mogo~e enostavno lo~evati,
razvr{~ati in arhivirati ter z njih prenesti podatke na ra~unalni{ke in mikrografske nosilce podatkov.
Ob obi~ajnih pogojih arhiviranja morajo biti podatki na
vseh izvodih obrazcev pla~ilnega prometa ~itljivi najmanj tri
leta.”
Dosedanji drugi, tretji, ~etrti, peti, {esti, sedmi, osmi,
deveti in deseti odstavek te to~ke postanejo ~etrti, peti, {esti,
sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
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2
Za 46. to~ko navodila se doda nova 47. to~ka, ki se
glasi:
“Dokler pristojne institucije v Republiki Sloveniji ne
bodo izdajale certifikatov o ustreznosti obrazcev pla~ilnega
prometa iz tretjega odstavka 42. to~ke tega navodila, lahko
tiskarne, ki za tiskanje obrazcev pla~ilnega prometa izpolnjujejo pogoje iz 4. to~ke ter iz prvega in drugega odstavka 42.
to~ke tega navodila, predlo`ijo Agenciji izjavo o ustreznosti
v skladu z zahtevami standarda SLS EN 45014.”
Dosedanja 47. to~ka navodila postane 48. to~ka.
3
To navodilo za~ne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 020-16/95
Ljubljana, dne 15. junija 1995.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije za
pla~ilni promet, nadziranje in
informiranje

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

LA[KO
1656.
Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) je Ob~inski svet
ob~ine La{ko na seji dne 25. aprila 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine La{ko
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Statut zagotavlja, da bo Ob~ina La{ko delovala kot temeljna lokalna samoupravna skupnost.
Statut dolo~a temeljna na~ela za organizacijo in delovanje Ob~ine La{ko, oblikovanje in pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b, na~in
sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~ini in
druga vpra{anja skupnega pomena v ob~ini, ki jih dolo~a
zakon.
2. ~len
V Ob~ini La{ko ob~ani ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje ‘ivljenje in delo, usmerjajo dru‘beni razvoj in
razvoj ob~ine, uresni~ujejo in usklajujejo svoje in {ir{e interese, zadovoljujejo lastne in skupne potrebe, izvr{ujejo funkcijo oblasti in upravljajo druge dru‘bene potrebe iz pristojnosti ob~ine.
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in preko organov ob~ine.

3. ~len
Ob~ina skrbi za uresni~evanje in varovanje pravic in
koristi svojih ob~anov v okviru svojih pristojnosti. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
II. OB^INA LA[KO
4. ~len
Ob~ina La{ko je oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premo‘enja.
Sede‘ Ob~ine La{ko je v La{kem, Mestna ulica 2.
5. ~len
Ob~ani Ob~ine La{ko so vse osebe, ki imajo na obmo~ju Ob~ine La{ko stalno prebivali{~e.
6. ~len
Obmo~je Ob~ine La{ko je dolo~eno z zakonom.
Ob~ina se lahko zdru‘i z drugo ob~ino ali ob~inami ter
spremeni svoje obmo~je le po predhodno izvedenem referendumu v skladu z zakonom.
7. ~len
Obmo~je Ob~ine La{ko obsega krajevne skupnosti Breze, Jurklo{ter, La{ko, Marija Gradec, Re~ica, Rimske Toplice, Sedra‘, Vrh nad La{kim in Zidani Most.
Krajevna skupnost Breze obsega naselja [entrupert, Curnovec, Ma~kovec, Mala Breza in Trobni dol.
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Krajevna skupnost Jurklo{ter obsega naselja Blatni Vrh,
Jurklo{ter, Lahov Graben, Lipni dol, Marijina vas, Mrzlo
polje, Pane~e in Polana.
Krajevna skupnost La{ko obsega naselja Bukovca, Brstnik, Doblatina, Debro, Jago~e, Kuretno, La{ko (razen dela
naselja, ki je v KS Marija Gradec), Ojstro, Po‘nica, Rifengozd, Strmca, [mihel, Tovsto in Udmat.
Krajevna skupnost Marija Gradec obsega naselja Gabrno, Harje, Lahomno, Lahom{ek, La{ko (del), Marija Gradec,
Modri~, Ole{~e, Pade‘, Plazovje, Radoblje, Reka, Stopce,
Tev~e, in Trojno.
Krajevna skupnost Re~ica obsega naselja Huda Jama,
Slivno, Spodnja Re~ica, [mohor in Zgornja Re~ica.
Krajevna skupnost Rimske Toplice obsega naselja Brodnice, Brstovnica, Dol pri La{kem, Globoko, Gra~nica, Konc,
La‘i{e, Lokavec, Lo‘e, Pov~eno, Rimske Toplice, Seno‘ete,
Sevce, Strensko, [kofce, Vodi{ko in Zabre‘.
Krajevna skupnost Sedra‘ obsega naselja Belovo, Brezno, Govce, Klenovo, Sedra‘, Trnov hrib in Trnovo.
Krajevna skupnost Vrh nad La{kim obsega naselja Gozdec, Kladje, La{ka vas, Leskovca, Male Grahov{e, Selo nad
La{kim, Velike Gorelce, Velike Grahov{e, Vrh nad La{kim
in @igon.
Krajevna skupnost Zidani most obsega naselja Obre‘je
pri Zidanem mostu, Suhadol, Veliko [irje, [irje in Zidani
most.
8. ~len
Ob~ina La{ko ima svoj grb in svojo zastavo.
Ob~inski grb je {~it modre barve, srebrno obrobljen,
spodaj polkro‘no zaklju~en, na katerem so tri bele lilije,
razporejene v obliki enakostrani~nega trikotnika tako, da sta
dve nad eno.
Ob~inska zastava je pravokotnik modre barve, z ob~inskim grbom na sredini.
9. ~len
Ob~inski svet lahko fizi~nim in pravnim osebam podeli
pravico do uporabe ob~inskega grba in zastave. Dovoljenje
se lahko podeli samo nekomu, ~igar dejavnost pospe{uje tudi
javne interese in ki je v tesni povezavi z zna~ilnostjo ob~ine
in njenih prebivalcev.
Ob~inski svet lahko podelitev prekli~e, ~e se tisti, ki mu
je bila pravica podeljena, izka‘e za podelitve nevrednega ali
~e interes ob~ine za podelitev ugasne.
Nepoobla{~ena uporaba ob~inskega grba se sankcionira
v skladu z ob~inskim odlokom.
10. ~len
Ob~ina La{ko ima svoj pe~at v obliki kroga, ki ima v
sredini grb Ob~ine La{ko, pod grbom vodoravno izpisan
sede‘ ob~ine – La{ko, ob kro‘nici pa zgoraj napis “Ob~ina
La{ko”, spodaj pa ime organa ob~ine.
11. ~len
Ob~ina La{ko ima svoj ob~inski praznik, ki se ga dolo~i
in opredeli z ob~inskim odlokom. Odlok o dolo~itvi ob~inskega praznika sprejme svet z dvetretjinsko ve~ino glasov
vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Krajevne skupnosti v ob~ini lahko za svoje obmo~je ali
tudi za posamezno naselje dolo~ijo svoje krajevne praznike.
12. ~len
Osebam, ki so za ob~ino in njen razvoj posebej zaslu‘ne, lahko ob~inski svet podeli ob~inska odli~ja. Posebej zaslu‘ne posameznike lahko imenuje tudi za ~astne ob~ane
ob~ine.
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Ob~inski svet lahko podelitev prekli~e, ~e se odlikovani
izka‘e za podelitve nevrednega ali ~e je odlikovani obsojen
za naklepno kaznivo dejanje in mu je izre~ena zaporna kazen
v trajanju ve~ kot {estih mesecev.
O imenovanju ~astnega ob~ana in o preklicu takega
imenovanja odlo~a ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh
~lanov ob~inskega sveta.
Pogoji, postopek in pravice povezane s podelitvijo priznanj in imenovanja za ~astnega ob~ana, so podrobneje opredeljeni z odlokom.

III. NALOGE OB^INE
13. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in upravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~ine;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva,
pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za
socialno ogro‘ene, invalide in ostarele;
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, dokumentacijsko, informacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;
– razvoj {porta in rekreacije;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enja;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– upravlja javna in druga podjetja;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospe{uje kulturno, {portno, dru{tveno, vzgojno in
knji‘ni~no dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in odborov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
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– daje subvencije in teko~e transferje v gospodarske
javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjs ka dejavnost,
cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, opravljanje
pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be;
– zagotavlja sredstva za delovanje organov krajevnih
skupnosti;
5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje v primerih elementarnih in drugih
nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in drugih
razmerijih v katere ob~ina vstopa.
14. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih
objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
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– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepo vedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu,
– postopek z najdenimi stvarmi,
– mati~no slu‘bo,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.
15. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
stanovanja, poslovne prostore, gara‘e in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja.
16. ~len
Ob~ina opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no funcijo za svoje potrebe in v ta namen na podlagi pisne zahteve
pridobiva potrebne eviden~ne podatke od poobla{~enih organov za zbiranje teh podatkov kot tudi upravljalcev zbirk
podatkov o fizi~nih osebah, ki imajo v ob~ini stalno ali
za~asno bivali{~e ter nepremi~nine, ter pravnih osebah, ki
imajo v ob~ini svoj sede‘, premo‘enje ali del premo‘enja.
IV. ORGANI OB^INE
Skupne dolo~be
17. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
Ob~ina ima tudi svet krajevnih skupnosti.
Ob~inski organi lahko po potrebi ustanovijo svoja delovna telesa in sklade.
Stalne komisije ob~inskega sveta so Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, Statutarno pravna
komisija in Komisija za vloge in prito‘be ob~anov.
^lani organov ob~ine in njihovih delovnih teles opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
18. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~ine so ob~inski funkcionarji.
19. ~len
Organi ob~ine in sveti krajevnih skupnosti se volijo za
{tiri leta.
20. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
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Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu preko
svojega predsednika, ali v njegovi odsotnosti, podpredsednika sveta.
21. ~len
Ob~inski uslu‘benci, ‘upan, ~lani ob~inskega sveta ter
drugih organov Ob~ine La{ko, so dol‘ni ohraniti zase vse,
kar v okviru opravljanja svoje slu‘be ali dela zvedo o strankah, njihovih pravnih in dejanskih razmerjih, ter varovati
tajnost vseh podatkov, do katerih javnost nima dostopa.
Kot tajnost se {teje vse, kar je z zakonom ali drugimi
predpisi tako opredeljeno.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave in opredeljeni
kot tajnost.
22. ~len
Ob~ani se lahko s peticijo obrnejo na katerikoli organ
ob~ine, s peticijo ali prito‘bo pa na Komisijo za vloge in
prito‘be ob~anov. Organ ali Komisija jim morata odgovoriti
najkasneje v 30 dneh.
Ob~inski svet
23. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zadevah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asno nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja ob~inske odbore, delovna telesa in sklade
ter voli in razre{uje njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora, ~lane
komisij, odborov in skladov ob~inskega sveta,
– imenuje volilno komisijo za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave
glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave ter nadzoruje njeno delo,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, ~e v skladu s statutom ob~ine ali odlokom ob~inskega
sveta za odlo~anje o tem ni poobla{~en ‘upan,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– voli, imenuje in razre{uje svoje predstavnike v organe
upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
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– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ata zakon in ta
statut.
Ob~inski svet odlo~a tudi o vseh na ob~ino prene{enih
pristojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
24. ~len
Ob~inski svet ima 23 ~lanov, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesinalno.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo
‘upana, pod‘upana, ~lana nadzornega odbora, na~elnika
upravne enote, vodje notranje organizacijske enote v upravni
enoti, kot tudi ne z delom v ob~inski upravi in dr‘avni upravi
na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila
v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo, primernostjo ter
strokovnostjo dela organov ob~ine.
25. ~len
^lane ob~inskega sveta se voli na podlagi splo{ne in
enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini La{ko stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inske ga sveta.
26. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.
27. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in
podpredsednika sveta.
Kandidata za predsednika ali podpredsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju nobeden od kandidatov ne dobi
zahtevane ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem
glasovanju dobila najve~ glasov.
Predsednik in podpredsednik ob~inskega sveta izre~eta
po izvolitvi pred ob~inskim svetom naslednjo prisego:
“Prisegam, da bom spo{toval ustavni red, da bom ravnal
po svoji vesti in po{tenju ter z vsemi svojimi mo~mi deloval
za blaginjo Slovenije in Ob~ine La{ko.”
28. ~len
Predsednik ali podpredsednik sveta sta lahko razre{ena
na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta.
Predsednik ali podpredsednik sveta je razre{en, ~e za
predlog za razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov
sveta.
29. ~len
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, ga sklicuje
in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, nadome{~a predsednika v ~asu njegove odsotnosti ali
zadr‘anosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
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30. ~len
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.
Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja druge zadeve po nalogu in pooblastilu predsednika.
Sekretarja imenuje ob~inski svet. Sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega razmerja, ki ga sklene v ob~inski upravi.
31. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati tudi na obrazlo‘eno zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta, na zahtevo odbora ali nadzornega odbora ter ‘upana.
Predsednik sveta sklicuje seje sveta po potrebi, pri ~emur mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v treh mesecih.
Dol‘nost ~lanov ob~inskega sveta je, da se sej sveta
udele‘ujejo, svoje morebitne izostanke pa pravo~asno opravi~ijo.
32. ~len
Dnevni red sej sveta predlaga predsednik sveta na lastno pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu
dnevnega reda odlo~i svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as
rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta ‘upanu
in predstavnikom ob~inskih odborov ter za odgovore nanje.
33. ~len
^lani ob~inskih odborov in ‘upan imajo pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta, ki so praviloma javne. ^e to
terja javni interes lahko svet sklene, da se javnost izklju~i.
Predstavniki ob~inskih odborov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje ob~inskega sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.
34. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen ~e zakon ali ta statut dolo~ata druga~no
ve~ino.
Glasovanje je praviloma javno. Tajno se glasuje le,
kadar tako dolo~a zakon ali ta statut in kadar tako zahteva
najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
35. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
36. ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, dalj{o od {estih mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
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– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat z dnem, ko
ob~inski svet ugotovi, da so nastopili razlogi iz prej{njega
odstavka.
V primeru prenehanja funkcije iz razlogov iz prve do
pete alinee prvega odstavka tega ~lena, nadomesti ~lana ob~inskega sveta, ki mu je prenehala funkcija, naslednji kandidat z liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, pa kandidat z
istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni enoti.
@upan
37. ~len
Ob~ina La{ko ima ‘upana in pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa na predlog ‘upana izvoli ob~inski svet izmed ~lanov ob~inskega sveta, z ve~ino glasov vseh ~lanov.
38. ~len
Mandatna doba ‘upana traja {tiri leta.
Glede prenehanja mandata ‘upana in pod‘upana se smiselno uporabljajo dolo~be 36. ~lena tega statuta.
39. ~len
@upan opravlja svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
Na konstitutivni seji ob~inskega sveta ‘upan prise‘e.
Besedilo prisege je enako kot pri prisegi predsednika in podpredsednika ob~inskega sveta. Pod‘upan prise‘e, ko je izvoljen.
40. ~len
Funkciji ‘upana in pod‘upana nista zdru‘ljivi s funkcijo
~lana ob~inskega sveta, ~lana nadzornega odbora ter z delom
v ob~inski upravi, kot tudi ne s funkcijami in deli iz tretjega
odstavka 36. ~lena tega statuta.
^e je ~lan ob~inskega sveta izvoljen za ‘upana, mu
preneha mandat ~lana ob~inskega sveta.
^e je ~lan ob~inskega sveta imenovan za pod‘upana, v
tem ~asu ne more opravljati funkcije ~lana ob~inskega sveta.
V tem ~asu opravlja funkcijo ~lana ob~inskega sveta naslednji kandidat z liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, pa
kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela
lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.
41. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta;
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta in ob~inskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– skrbi za zakonitost dela ob~inske uprave,
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi
in odlo~a o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v ob~inski upravi,
– v izjemnih razmerah sprejema za~asne nujne ukrepe,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
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Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz
pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan.
42. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emur mora navesti razloge za zadr‘anje.
^e ob~inski svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni
akt objavi, ‘upan pa lahko pri ustavnem sodi{~u vlo‘i zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~itve.
43. ~len
@upan ima pravico:
– dajati ob~inskemu svetu pobude, opozorila in mnenja
o posameznih zadevah iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– udele‘evati se sej ob~inskega sveta in ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo,
– zahtevati sklic redne ali izredne seje ob~inskega sveta
ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta, in obravnavati dolo~ena vpra{anja na sejah ob~inskega sveta.
^e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan.
44. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v ~asu njegove odsotnosti. @upan lahko pooblasti
pod‘upana za opravljanje posami~nih nalog iz svoje pristojnosti.
Nadzorni odbor
45. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
46. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov Ob~ine La{ko.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi zaprte liste kandidatov z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega
sveta. Listo kandidatov dolo~i Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ob~inskega sveta na podlagi predlogov politi~nih strank, zastopanih v ob~inskem svetu.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
Ob~inska volilna komisija
47. ~len
Ob~inska volilna komisija vodi in izvaja:
– volitve v ob~inski svet,
– volitve ‘upana,
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– volitve v svete krajevnih skupnosti,
– referendume in svetovalne referendume,
– opravlja druge naloge, ki jih ji dodeli ob~inski svet.
48. ~len
^lane ob~inske volilne komisije, ki ima predsednika in
tri ~lane in njihove namestnike, imenuje, v skladu z zakonom
o lokalnih volitvah, Ob~inski svet ob~ine La{ko.
Ob~inski odbori
49. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– Ob~inski odbor za gospodarski razvoj ob~ine,
– Ob~inski odbor za urejanje prostora in komunalne
dejavnosti,
– Ob~inski odbor za dru‘bene dejavnosti in dru{tva,
– Ob~inski odbor za razvoj kmetijstva in pode‘elja.
50. ~len
^lane ob~inskega odbora in predsednika odbora imenuje ob~inski svet izmed svojih ~lanov in ob~anov Ob~ine
La{ko. Predsednik odbora je lahko le ~lan ob~inskega sveta.
Ob~inski odbori imajo do sedem ~lanov, od tega ve~ino
ob~anov.
51. ~len
^lani ob~inskega odbora so imenovani na podlagi zaprte liste kandidatov z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega
sveta.
Listo kandidatov dolo~i Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ob~inskega sveta na podlagi predlogov politi~nih strank, zastopanih v ob~inskem svetu.
Svet krajevnih skupnosti
52. ~len
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih
skupnosti v ob~ini.
Svet sestavljajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti
vseh krajevnih skupnosti in ‘upan, ki sklicuje in vodi seje
sveta.
53. ~len
Svet daje mnenje ob~inskemu svetu, odborom, nadzornemu odboru in ‘upanu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nana{ajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o
zadevah, ki se nana{ajo na ob~inski prora~un, na razvoj ob~ine in na prostorsko ureditev ob~ine.
Svet lahko zahteva od ob~inskega sveta, da ponovno
obravnava in odlo~i o spremembi statuta ali o odloku, s
katerim je uredil zadevo iz prej{njega odstavka. To zahtevo
lahko svet poda najkasneje v petnajstih dneh od sprejema
takega akta. Odlo~itev o tak{ni zahtevi sprejme svet z ve~ino
vseh ~lanov sveta.

V. KRAJEVNA SKUPNOST
54. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, delov naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost.
Odlo~itev o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo
prebivalci z referendumom, z ve~ino glasov tistih, ki so se
udele‘ili referenduma. Referendum je veljaven, ~e se ga je

[t. 34 – 22. VI. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

udele‘ila najmanj polovica volivcev z obmo~ja, za katerega
se oblikuje krajevna skupnost.
55. ~len
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un.
56. ~len
Ob~inski svet lahko s svojim sklepom prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje
krajevnih skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi
ustrezna sredstva.
57. ~len
Ob~inski svet mora, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo dolo~ene krajevne skupnosti,
predhodno dobiti mnenje organov te skupnosti.
58. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
^lane sveta izvolijo volivci s stalnim prebivali{~em v
krajevni skupnosti, njihov mandat je {tiri leta.
59. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovnikom.
60. ~len
Svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in podpredsednika.
Svet imenuje tudi tajnika, ki pomaga predsedniku sveta
pri njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja druge naloge
po nalogu predsednika.
61. ~len
^e ob~inski svet ugotovi nepravilnosti pri delu organov
krajevne skupnosti, pri uporabi finan~nih sredstev ali gospodarjenju s premo‘enjem krajevne skupnosti, lahko od organov krajevne skupnosti v petnajstih dneh zahteva poro~ilo.
Po prejemu poro~ila lahko ob~inski svet z priporo~ili sodeluje pri saniranju ugotovljenih nepravilnosti.
^e organi krajevne skupnosti priporo~il ob~inskega sveta ne upo{tevajo ali ~e ob~inski svet poro~ila sploh ne prejme, lahko sam ukrene vse kar je potrebno, da se ugotovljene
nepravilnosti odpravijo.

VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA
OB^ANOV
62. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
63. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet procentov volivcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa, poleg
navedenih razlogov, tudi na pobudo njenega sveta.
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Zbor krajanov v posamezni krajevni skupnosti lahko
skli~e po pooblastilu ‘upana tudi predsednik sveta tiste krajevne skupnosti, za katero se zbor sklicuje.
64. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– razpravlja o zadevah v javni razpravi,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinei.
65. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu svojega predstavnika v svetu krajevnih skupnosti in mestnih ~etrti,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinei.
66. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta. Odlo~itev na
referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki
so glasovali.
67. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
68. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet procentov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.
Svetovalni referendum ob~inskih organov ne zavezuje.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 68. in 69. ~lena tega statuta.
69. ~len
Najmanj pet procentov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
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^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

VII. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
70. ~len
Organizacija ob~inske uprave je na predlog ‘upana na~elno dolo~ena s tem statutom. @upan lahko predlaga spremembo organizacije ob~inske uprave, dolo~ene s tem statutom. Podrobnej{a organizacija ob~inske uprave se na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.
71. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski
svet.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja.
72. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave opravlja ob~inska uprava, v okviru katere se za izvajanje dolo~enih nalog
uprave lahko ustanovijo oddelki, odseki in uradi.
Urad ‘upana opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti
ob~inske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki, odseki in uradi.
Za delo ob~inske uprave je tajnik odgovoren ‘upanu.
73. ~len
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem obmo~ju.
74. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan, ki tudi odlo~a o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v ob~inski upravi.
Za imenovanje oziroma sklenitev delovnega razmerja
lahko ‘upan pooblasti tudi tajnika ob~inske uprave.
75. ~len
Za ~lane ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘upana in tajnika se uporabljajo dolo~be zakona o funkcionarjih v dr‘avnih
organih (Ur. list RS, {t. 30/90, 18/91, 2/91-I in 4/93) in
dolo~be zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih
organih in organih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, {t. 18/94).
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o
delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika ob~inske
uprave dolo~i koli~nik za dolo~itev osnovne pla~e najve~ v
vi{ini, ki ne dosega koli~nika delovnega mesta na~elnika
upravne enote.
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76. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
77. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce ob~inske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za
opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
78. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘ave pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih
dolo~enih z zakonom.
79. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.
@upan mora zgotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije.
80. ~len
O upravnih stvareh iz izvirne ob~inske pristojnosti lahko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo ter
opravljen preiskus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
81. ~len
Uradna oseba, delavec ob~inske uprave in ~lan ob~inskih organov ne sme odlo~ati ali se udele‘iti posvetovanja in
sklepanja:
– v zadevah, v katerih je udele‘en sam ali ~e je z udele‘encem v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti do ~etrtega kolena ali v sva{tvu do drugega kolena,
– v zadevah, v katerih je z udele‘enem v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali rejenca,
– v zadevah, v katerih je bil ali je {e postavljen kot
poobla{~enec ene od strank,
– v prito‘benem postopku, ~e je sodeloval pri izdaji
sklepa na prvi stopnji,
– ~e so podane okoli{~ine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranosti.
Takoj ko uradna oseba zve za kak{en razlog svoje izlo~itve iz prej{njega odstavka, mora prenehati z vsakim delom
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v tej zadevi in to sporo~iti ‘upanu, ki dolo~i uradno osebo, ki
bo nadaljevala delo v tej zadevi.
82. ~len
^e je zahtevana izlo~itev ‘upana, o njej odlo~a ob~inski
svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo
vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.
83. ~len
V prostorih ob~inske uprave je na vsakomur dostopnem
mestu name{~ena uradna razglasna deska za uradne razglase.
Razglasna deska slu‘i za objave splo{nih in posami~nih
aktov ob~ine in za druge objave, ki jih predpisuje zakon.
Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
84. ~len
Vsako Ministrstvo Republike Slovenije na svojem podro~ju nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki
jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet
in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
85. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.
VIII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE IN SKLADI
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– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– ter na drugih podro~jih, dolo~enih z zakoni.
88. ~len
Ob~ina organizira izbirne gospodarske javne slu‘be, ki
jih dolo~i z odlokom, za naslednja podro~ja:
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
– oskrba naselij s plinom iz lokalnih omre‘ij,
– urejanje pokopali{~ in oddajanje prostorov za grobove
v najem,
– pogrebne storitve,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih povr{in v naseljih,
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
– urejanje javnih parkiri{~ in parkirnih hi{,
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih
mestnega zna~aja,
– urejanje lokalnih cest,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih re‘imov,
– javni mestni promet, ki obsega javni prevoz potnikov
v mestu in primestnih naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
– taksi slu‘ba,
– upravljanje, vzdr‘evanje in razvoj sistemov za kabelski prenos radijskih in televizijskih signalov,
– plakatiranje in okra{evanje naselij ter obve{~anje,
– deratizacija in dezinfekcija.
89. ~len
Ob~inski svet lahko dolo~i izbirno gospodarsko javno
slu‘bo tudi na drugih podro~jih, kadar zagotavljanje proizvodov in storitev za javne potrebe ni mogo~e zagotavljati na
trgu, so pa ti proizvodi in storitve pogoj za:
– izvr{evanje nalog ob~ine,
– izvr{evanje gospodarskih, socialnih ali ekolo{kih funkcij ob~ine,
– ali kadar ob~ina prevzema subsidiarno sanacijsko odgovornost.

86. ~len
Ob~ina zagotavlja opravljanje javnih slu‘b, ki jih sama
dolo~i in javnih slu‘b, za katere je tako dolo~eno z zakonom
(lokalne javne slu‘be). Opravljanje lokalnih javnih slu‘b ob~ina zagotavlja:
– neposredno v okviru ob~inskih slu‘b (ob~inske uprave),
– z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih
zavodov ter javnih gospodarskih slu‘b,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

90. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi javna podjetja, javne
zavode in sklade.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi odbor za varstvo
uporabnikov javnih dobrin in mu dolo~i naloge.

87. ~len
Ob~ina organizira obvezne gospodarske javne slu‘be,
ki so dolo~ene z zakonom, na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih
povr{in,

91. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s svojim premo‘enjem gospodariti kot
dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin.

IX. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE
OB^INE

92. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
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93. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev, in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
94. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
95. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
96. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanja prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo v vi{ini do najve~ pet procentov sprejetega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega
leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
97. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj polovico
procenta prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo je vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha ko dose‘ejo rezerve ob~ine dva procenta letnih dose‘enih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
98. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziroma
ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke prej{njega odstavka pa morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
99. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
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V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra tistega leta za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.
Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
100. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali najetjem posojil.
Ob~ina lahko izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
101. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance Republike Slovenije v osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
102. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do pet procentov zagotovljene porabe v letu, v
katerem se daje poro{tvo.
103. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– dodeljena sredstva po‘arne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini, dolo~eni z zakonom.
104. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in
onesna‘evanje okolja,
– drugi prihodki dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
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105. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
106. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik
in nadzorni odbor.
X. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
Splo{ni akti ob~ine
107. ~len
Statut kot temeljni splo{ni akt ob~ine sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
108. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
109. ~len
Z odlokom ob~ina na splo{ni na~in ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be. Odloke
izdaja ob~inski svet.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
110. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
111. ~len
S pravilnikom se raz~lenja posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
112. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
113. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
Postopek za sprejem odloka
114. ~len
Sprejem odloka lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega
sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj pet procentov volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
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115. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.
116. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri obravnavanju predloga odloka na sejah ob~inskega
sveta.
@upan lahko sodeluje pri obravnavanju predloga odloka na
sejah ob~inskega sveta tudi kadar sam ni njegov predlagatelj.
117. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo
sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
118. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnjih re{itvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a z razpravo o posameznem ~lenu
predloga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.
119. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi ~e ni predlagatelj
odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj tri dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
120. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka, amadmaje pa je mogo~e predlagati na sami
seji vse do konca obravnave predloga odloka.
121. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti
je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je
navzo~ih najmanj polovica ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih
~lanov.
122. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.
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123. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi, ~e ni v njih duga~e dolo~eno.
Posami~ni akti ob~ine
124. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku s posami~nimi akti.
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz
lastne, izvirne pristojnosti, iz prenesene pristojnosti, ter na
podlagi javnih pooblastil.
125. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ob~inska uprava.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~a zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
XI. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
126. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine, ali ~e se s predpisi
pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine, posega v
njene pravice.
127. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko spro‘ita pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali Vlada Republike Slovenije s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so
po ustavi in zakonih v pristojnosti ob~ine.
Ob~inski svet ali ‘upan lahko postopata enako, ~e pokrajina ali druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
128. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta, lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblast in nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega ali zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.
129. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali stranski intervenient, ~e bi lahko bile ali ~e so z ‘e
izdanimi akti v teh postopkih prizadete pravice in koristi
ob~ine, ki so dolo~ene z ustavo in zakoni.
130. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki zadevajo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.
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XII. POVEZOVANJE OB^INE V [IR[O LOKALNO
SKUPNOST IN DRUGO SODELOVANJE
131. ~len
Ob~ina La{ko se pri uresni~evanju skupnih nalog in
skupnih koristi svojega prebivalstva lahko povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{o lokalno samoupravno skupnostjo – pokrajino.
Povezovanje in sodelovanje temelji na na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.
V ta namen lahko z ostalimi lokalnimi skupnostmi zdru‘i sredstva, oblikuje skupne organe, organizacije in slu‘be za
opravljanje skupnih zadev.
132. ~len
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti na pokrajino.
133. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini se dolo~ijo s statutom pokrajine in so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– ostale lokalne zadeve {ir{ega pomena.
134. ~len
^lane sveta pokrajine izvoli ob~inski svet izmed svojih
~lanov in ‘upana. Izvoljeni so tisti predlagani kandidati, ki so
dobili najve~ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje ponovi.
135. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in upravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e to zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.
Ob~ina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi v
tujini in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
XIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
136. ~len
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko podajo organi ob~ine, statutarnopravna komisija ob~inskega
sveta, sveti krajevnih skupnosti, politi~ne stranke, pravne
osebe ali skupina najmanj pet 5 procentov volivcev v ob~ini.
Spremembe in dopolnitve statuta se predlagajo preko
statutarnopravne komisije ob~inskega sveta.
137. ~len
O sprejemu predloga za spremembo in dopolnitev statuta, ki ga podpre statutarnopravna komisija ob~inskega sveta,
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odlo~a ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
XIV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
138. ~len
Za razlago in tolma~enje statuta je pristojen ob~inski
svet.
139. ~len
Ob~inski predpisi in drugi splo{ni akti, ki jih morajo po
dolo~ilih statuta izdelati organi ob~ine, morajo biti izdelani
najpozneje v dveh letih po sprejetju statuta.
Do tega ~asa morajo biti usklajeni s statutom tudi drugi
dosedanji predpisi in splo{ni akti ob~ine in njenih organov.
140. ~len
Na dan, ko za~ne veljati ta statut, preneha veljati statut
Ob~ine La{ko objavljen v Uradnem listu SRS, {t. 21/82 in
15/86 in statutarni sklep Ob~ine La{ko, objavljen v Uradnem
listu RS, {t. 5/95.
141. ~len
Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa za~ne petnajsti dan po objavi.
[t. 021-14/95-02
La{ko, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

MEDVODE
1657.
Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) je Ob~inski svet
ob~ine Medvode na 5. seji dne 25. 4. 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine Medvode
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ob~ina Medvode je temeljna lokalna samoupravna skupnost.
2. ~len
Obmo~je Ob~ine Medvode obsega obmo~ja naslednjih
naselij: Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol, Drago~ajna,
Golo brdo, Gori~ane, Hra{e, Ladja, Medvode, Mo{e, Osolnik, Rakovnik, Seni~ica, Setnica-del, Smlednik, Sora, Spodnja Senica, Spodnje Pirni~e, Studen~ice, Tehovec, Topol pri
Medvodah, Trnovec, Valburga, Va{e, Verje, Vikr~e, Zavrh
pod [marno goro, Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje Pirni~e,
@lebe.
Sede‘ Ob~ine Medvode (v nadaljnjem besedilu: ob~ina)
je v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 12.
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Ob~ina ima grb in zastavo. Oblika grba in zastave se
dolo~ita z odlokom.
Ob~ina ima svoj praznik, ki se dolo~i z odlokom.
Ob~ina ima pe~at okrogle oblike in standardne velikosti. Na zgornjem obodu pe~ata je besedilo: “Ob~ina Medvode”, v liniji premera `iga pa je navedeno: “Medvode”.
Ob~ina je pravna oseba.
3. ~len
Ob~ina je samoupravna lokalna skupnost, ki ureja in
opravlja javne zadeve lokalnega pomena v skladu z ustavo,
zakoni in ob~inskimi splo{nimi akti.
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in preko organov ob~ine.
II. KRAJEVNE SKUPNOSTI
4. ~len
Ob~ina je lahko razdeljena na krajevne ali va{ke skupnosti. Krajevno ali va{ko skupnost se ustanovi in njeno obmo~je dolo~i z odlokom, ki ga sprejeme ob~inski svet, po
prej opravljenih zborih ob~anov, na katerih se ugotovi volja
prebivalcev na dolo~enem obmo~ju.
Do sprejetja odloka iz prvega odstavka tega ~lena obstoje~e krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Medvode
– Krajevna skupnost Pirni~e
– Krajevna skupnost Preska
– Krajevna skupnost Senica
– Krajevna skupnost Smlednik
– Krajevna skupnost Sora
– Krajevna skupnost Trnovec-Topol
– Krajevna skupnost Va{e-Gori~ane
– Krajevna skupnost Zbilje
nadaljujejo svoje delo v skladu s tem statutom.
5. ~len
Krajevne ali va{ke skupnosti dajejo organom ob~ine
predloge in pobude, ki se nana{ajo na krajevne zadeve ali, ki
prizadevajo interese prebivalcev te skupnosti.
6. ~len
Delovanje krajevnih in va{kih skupnosti se financira iz
prora~una ob~ine.
Kriterije za financiranje krajevnih in va{kih skupnosti
dolo~i ob~inski svet z odlokom.
7. ~len
Ob~inski svet lahko pooblasti posamezno krajevno ali
va{ko skupnost, da opravlja dolo~ene naloge namesto ob~ine. V tem primeru se mora iz ob~inskega prora~una zagotoviti potrebni obseg sredstev za izvr{evanje pooblastila.
8. ~len
Ob~ina lahko prepusti krajevni ali va{ki skupnosti v
upravljanje del svojega premo‘enja.
Kriterije za dolo~itev dela premo‘enja, ki ga ob~ina
prepusti v upravljanje krajevni ali va{ki skupnosti, na~in
prenosa, upravljanja in gospodarjenja s prene{enim premo‘enjem dolo~i ob~inski svet z odlokom.
9. ~len
Krajevna ali va{ka skupnost nastopa v pravnem prometu v imenu in za ra~un ob~ine pri izvr{evanju nalog iz 7.
~lena tega statuta.
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Kadar nastopa krajevna ali va{ka skupnost v pravnem
prometu s svojimi sredstvi, oziroma s sredstvi, ki niso lastnina ob~ine, ali s sredstvi, ki niso del ob~inskega prora~una,
sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj ra~un.
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– sprejema posami~ne akte,
– ustanavlja javna podjetja in zavode, izvr{uje ustanoviteljske pravice ter podeljuje koncesije,
– upravlja ob~insko premo‘enje in sklepa pravne posle,
– predpisuje lokalne davke, komunalne prispevke in ob~inske takse v skladu z zakonom.

III. NALOGE OB^INE
10. ~len
Ob~ina v skladu z ustavo in zakonom samostojno ureja
in opravlja vse javne zadeve lokalnega pomena, ki so dolo~ene z zakonom, statutom ali odlokom.

13. ~len
O prevzemu nalog iz dr‘avne pristojnosti (prene{ene
naloge) odlo~a ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.
IV. ORGANI OB^INE

11. ~len
Naloge ob~ine so:
– urejanje ob~inskega prostora, na~rtovanje naselij in
drugih posegov v prostor lokalnega pomena, izdajanje dovoljenj za posege v prostor lokalnega pomena,
– zagotavljanje lokalnih javnih slu‘b varstva okolja: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odplak, odvoz odpadkov, odlaganje odpadkov, javna snaga, urejanje javnih
povr{in, dimnikarska slu‘ba,
– urejanje lokalnih zadev varstva okolja (pospe{evanje
okoljevarstvenih dejavnosti, ukrepi varstva okolja, sanacijski
ukrepi, itd.),
– urejanje in upravljanje stavbnih zemlji{~,
– gradnja, vzdr‘evanje in upravljanje lokalnih javnih
cest in javnih poti,
– zagotavljanje obveznih in izbirnih komunalnih javnih
slu‘b,
– zagotavljanje osnovnega {olstva in pred{olskega varstva in vzgoje,
– zagotavljanje javne zdravstvene slu‘be na primarni
ravni (zdravstveni domovi, ambulante in lekarne),
– skrb za razvoj kulture, za javne kulturne ustanove in
dejavnosti lokalnega pomena, ter za kulturno dedi{~ino lokalnega pomena; skrb za redno delo kulturnih dru{tev ter
zagotavljanje sredstev za objekte in opremo kulturnega pomena,
– urejanje javnega reda in miru ter mirujo~ega prometa;
nadzor nad javnim redom in mirom, mirujo~im prometom,
komunalno urejenostjo in lokalnimi prireditvami,
– pospe{evanje gospodarskega razvoja v ob~ini,
– pospe{evanje razvoja podjetni{tva, obrti in turizma,
– pospe{evanje razvoja kmetijske dejavnosti,
– pospe{evanje stanovanjske gradnje,
– skrb za razvoj {porta in rekreacije
– zagotavljanje socialnega varstva,
– zagotavljanje pokopali{ke in pogrebne slu‘be,
– organizacija civilne za{~ite v ob~ini in druge zadeve
na podro~ju varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– gasilska slu‘ba in druge zadeve po‘arne varnosti lokalnega pomena,
– vodenje evidence volilne pravice za lokalne volitve in
izvedba lokalnih volitev,
– organiziranje in pospe{evanje informacijske in dokumentacijske dejavnosti,
– opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo
za svoje potrebe,
– opravljanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.
12. ~len
Ob~ina za izvajanje svojih nalog:
– sprejema statut, odloke in druge splo{ne akte, planske
akte, prora~un in zaklju~ni ra~un,

14. ~len
Organi ob~ine so: ob~inski svet, ‘upan, nadzorni odbor
in ob~inska volilna komisija.
15. ~len
Ob~inski organi obve{~ajo ob~ane o svojem delu preko
vseh zainteresiranih sredstev obve{~anja.
Seje ob~inskega sveta, ob~inskih odborov in komisij so
odprte za javnost, razen kadar svet zaradi posebnih okoli{~in
v javnem interesu z ve~ino glasov vseh ~lanov odlo~i, da se
javnost izklju~i.
@upan, ~lani ob~inskih odborov in komisij imajo pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. @upan ima pravico
sodelovati v razpravi na seji sveta.
16. ~len
Vsak ob~an, skupina ob~anov ali pravna oseba s sede‘em v ob~ini, imajo pravico nasloviti peticijo na katerikoli
organ ob~ine. Organ, na katerega je naslovljena peticija,
mora nanjo odgovoriti najkasneje v 30 dneh, ob~inski svet pa
jo mora obravnavati na prvi naslednji seji in nanjo odgovoriti.
1. Ob~inski svet
17. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut, odloke in druge ob~inske splo{ne akte,
– sprejema prostorske plane in izvedbene akte,
– sprejema prora~un in zaklju~ni ra~un,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– ustanavlja javna podjetja in javne zavode ter izdaja
koncesijske akte,
– izvr{uje ustanoviteljske pravice ob~ine,
– imenuje in razre{uje volilne komisije za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje pod‘upana,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~lane komisij in odborov,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave
glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– odlo~a o zdru‘enju ob~ine v {ir{o samoupravno lokalno skupnost,
– daje mnenja dr‘avnim organom, kadar zakon zahteva
mnenje ob~ine,
– odlo~a o prevzemu nalog iz prene{ene pristojnosti,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– opravlja druge naloge, dolo~ene z zakonom, tem statutom ali odlokom.
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18. ~len
Svet odlo~a o zadevah iz prene{ene pristojnosti, ~e ne
gre za upravne naloge in ~e zakon ne dolo~a, da je za odlo~anje pristojen drug organ ob~ine.
19. ~len
Ob~inski svet ima 23 ~lanov.
^lani ob~inskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Nadomestila, ki se pla~ujejo ~lanom ob~inskega sveta,
ob~inskih odborov in komisij dolo~i ob~inski svet z odlokom.
20. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika,
lahko pa enega ali najve~ dva podpredsednika ob~inskega
sveta.
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Podpredsednik ob~inskega sveta pomaga predsedniku
pri njegovem delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru
zadr‘anosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi ali sekretar
ob~inskega sveta.
21. ~len
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo
‘upana, pod‘upana, ~lana nadzornega odbora, tajnika ob~ine,
kot tudi ne z delom v ob~inski upravi ter s tistimi funkcijami
in deli, za katere zakon tako dolo~a.
22. ~len
Ob~inski svet ima poslovnik, v katerem se uredijo na~in
dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih organov.
2. Komisije in odbori
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26. ~len
Komisije in odbori imajo od 5 do 9 ~lanov.
Predsednika in dolo~eno {tevilo ~lanov imenuje ob~inski svet. Predsednik vodi delo komisije oziroma odbora.
^lan sveta ne more biti hkrati predsednik dveh ali ve~
delovnih teles.
Komisija ali odbor veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina vseh ~lanov. Odlo~itve sprejemata z ve~ino glasov
vseh ~lanov.
@upan in ~lani sveta so lahko navzo~i na sejah komisij
in odborov. @upan ima pravico sodelovati v razpravi na seji
komisije ali odbora.
Komisije
27. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta.
Komisija ima predsednika in {tiri ~lane.
28. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
obravnava vpra{anja v zvezi z mandati ~lanov ob~inskega
sveta in ‘upana, ugotavlja sklep~nost sej sveta, daje mnenja k
predlaganim kandidatom za izvolitev, imenovanja in razre{itve, predlaga svetu splo{ne akte, ki se nana{ajo na ~lane
sveta, predlaga predstavnike ustanovitelja v svete zavodov
ter opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
29. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za pobude in prito‘be.
Komisija ima predsednika in {tiri ~lane.
Komisija za pobude in prito‘be obravnava pobude in
prito‘be, ki jih ob~ani, civilne ali pravne osebe po{ljejo svetu
ali njegovim organom, ugotavlja njihovo utemeljenost ter po
potrebi posreduje pri pristojnih organih, da v okviru veljavnih predpisov re{ijo zadeve, na katere se pobude oziroma
prito‘be nana{ajo.

Splo{ne dolo~be
23. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi komisije in odbore kot
svoja delovna telesa. ^lane komisij in odborov imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih
ob~anov.
24. ~len
Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega
delovnega podro~ja v skladu s tem statutom in poslovnikom
ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta ter temu dajejo mnenja in predloge.
25. ~len
Komisije in odbori opravljajo naslednje naloge:
– obravnavajo predloge ‘upana, ~lanov sveta in ob~anov (ljudska iniciativa) s svojega delovnega podro~ja, preden
o njih odlo~a svet in dajejo svetu mnenja o teh predlogih,
– razpravljajo o vpra{anjih s svojega delovnega podro~ja in dajejo svetu in ‘upanu mnenja o teh vpra{anjih,
– predlagajo svetu in ‘upanu odlo~itve s svojega podro~ja.
Na~in dela in postopek odlo~anja komisij in odborov ter
razmerja med njimi in ob~inskimi organi se podrobneje uredijo s poslovnikom ob~inskega sveta.

30. ~len
Ob~inski svet ima statutarnopravno komisijo.
Komisija ima predsednika in {tiri ~lane.
Statutarnopravna komisija:
– obravnava zaradi skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zaradi pravne obdelave odloke in druge akte, ki jih
sprejema ob~inski svet in daje ob~inskemu svetu o tem poro~ila s svojimi mnenji in predlogi,
– opozarja na potrebo po izdaji ali spremembi odlokov
in drugih aktov,
– daje mnenja v zvezi z razlago poslovnika o delu sveta,
– dolo~a pre~i{~ena besedila odlokov in drugih splo{nih
aktov.
31. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi {e druge komisije.
Odbori
32. ~len
Ob~inski odbori so:
– odbor za razvoj ob~ine,
– odbor za komunalne dejavnosti,
– odbor za dru‘bene dejavnosti,
– odbor za urejanje prostora in ekologijo,
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– odbor za turizem in gostinstvo,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo in obrt.
Ob~inski svet lahko ustanovi {e druge odbore.
33. ~len
Odbor za razvoj ob~ine pripravlja plan razvoja ob~ine
in obravnava prostorske in druge plane razvoja s posameznih
podro~ij.
34. ~len
Odbor za komunalne dejavnosti opravlja naloge iz 25.
~lena tega statuta na podro~ju komunalnih javnih slu‘b, javnih cest in poti, javnih slu‘b varstva okolja ter na podro~ju
stavbnih zemlji{~.
35. ~len
Odbor za dru‘bene dejavnosti opravlja naloge iz 25.
~lena tega statuta na podro~ju vzgoje in izobra‘evanja, zdravstva, kulture in kulturne dedi{~ine, {porta in rekreacije, informacijske dejavnosti in socialnega varstva.
36. ~len
Odbor za urejanje prostora in ekologijo opravlja naloge
iz 25. ~lena tega statuta na podro~ju urejanja prostora in
na~rtovanja posegov v prostor, na podro~ju varstva okolja in
stanovanjskega gospodarstva.

[t. 34 – 22. VI. 1995

42. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
43. ~len
@upan lahko po lastni izbiri opravlja funkcijo poklicno
ali nepoklicno.
Pla~o in druga nadomestila ‘upana dolo~i ob~inski svet.
44. ~len
Ob~ina ima lahko pod‘upana.
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu.
@upan lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti.
45. ~len
@upana v primeru odsotnosti ali zadr‘anosti po njegovem pooblastilu nadome{~a pod‘upan, tajnik ali ob~inski
uslu‘benec.
4. Nadzorni odbor

38. ~len
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja naloge iz
25. ~lena tega statuta na poro~ju kmetijstva in gozdarstva.

46. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora~unskih sredstev,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor opozarja uporabnike prora~unskih sredstev na nepravilnosti, ki jih izsledi in obve{~a o teh nepravilnostih ‘upana in ob~inski svet.

39. ~len
Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo in obrt opravlja
naloge iz 25. ~lena tega statuta na podro~ju gospodarskih
dejavnosti, podjetni{tva in obrti, skrbi za sodelovanje med
ob~ino in gospodarskimi subjekti.

47. ~len
Nadzorni odbor ima predsednika in {tiri ~lane.
Nadzorni odbor izmed svojih ~lanov z ve~ino glasov
vseh ~lanov izvoli predsednika, ki predstavlja nadzorni odbor
in vodi njegovo delo.

3. @upan

48. ~len
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Nadzorni odbor sprejema odlo~itve z ve~ino glasov vseh
~lanov.

37. ~len
Odbor za turizem in gostinstvo opravlja naloge iz 25.
~lena tega statuta na podro~ju turizma in gostinstva, skrbi za
promocijo ob~ine, organizacijo prireditev ter izdajanju turisti~nih in drugih publikacij.

40. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
41. ~len
@upan opravlja {e naslednje naloge:
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una ob~ine, odloke in druge akte iz
pristojnosti ob~inskega sveta,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta,
– vodi, nadzoruje in usmerja ob~insko upravo,
– izvr{uje ob~inski prora~un in odgovarja za njegovo
izvr{evanje, kadar ne gre za zadeve, o katerih odlo~a ob~inski svet,
– sprejema za~asne nujne ukrepe pod pogoji, dolo~enimi z zakonom,
– sklicuje zbore ob~anov,
– opravlja druge naloge, ki jih dolo~a zakon, ta statut in
odlok.

V. NEPOSREDNO ODLO^ANJE OB^ANOV
1. Zbor ob~anov
49. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali za njen
posamezen del.
Skli~e ga ‘upan na lastno pobudo, na pobudo ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj petih odstotkov volivcev v
ob~ini, krajevni, va{ki skupnosti ali naselju. Zbor ob~anov v
krajevni ali va{ki skupnosti mora ‘upan sklicati tudi na zahtevo sveta krajevne ali va{ke skupnosti.
Akt o sklicu zbora ob~anov se objavi v lokalnih sredstvih obve{~anja in na javnih mestih na obi~ajen na~in.
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Med aktom o sklicu in dnem, na katerega je sklican zbor
ob~anov, mora prete~i vsaj osem dni.
50. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini je sklep~en, ~e se ga udele‘i
najmanj 10% volivcev v ob~ini.
V razpravi in pri odlo~anju lahko sodeluje vsakdo, ki
ima volilno pravico pri volitvah ~lanov ob~inskega sveta.
Delo zbora vodi ‘upan ali delovno predsedstvo.
51. ~len
^e oceni, da zbora ob~anov ni mogo~e izvesti druga~e,
lahko ‘upan skli~e zbor ob~anov v ob~ini za vsako krajevno,
va{ko skupnost ali naselje posebej.
52. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini razpravlja in daje mnenja in
priporo~ila ob~inskim organom o vseh lokalnih zadevah javnega pomena.
Mnenja in priporo~ila sprejema zbor ob~anov z ve~ino
glasov navzo~ih volivcev.
53. ~len
Zbor ob~anov v krajevni, va{ki skupnosti ali naselju je
sklep~en, ~e se ga udele‘i najmanj 10% volilcev s stalnim
prebivali{~em v krajevni, va{ki skupnosti ali naselju.
Zbor ob~anov v krajevni, va{ki skupnosti ali naselju
razpravlja in daje svetu krajevne oziroma va{ke skupnosti
mnenja ter priporo~ila o zadevah, ki jih ureja oziroma opravlja krajevna oziroma va{ka skupnost.
Mnenja in priporo~ila sprejema zbor ob~anov v krajevni
ali va{ki skupnosti z ve~ino glasov navzo~ih volivcev.
54. ~len
Za izvedbo zbora ob~anov skrbijo ob~inski volilni
organi.
2. Referendum
55. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.
Referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino ali za njen
posamezni del.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta. Referendum je
veljaven, ~e se ga je udele‘ila najmanj polovica volivcev z
obmo~ja, za katerega je razpisan.
Ob~inski svet dolo~i rok za razpis referenduma na podlagi zakona.
Glede predmeta referenduma in postopka izvedbe se
smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi in zakona o lokalnih volitvah. Postopek
vodijo ob~inski volilni organi.
56. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena iz ob~inske pristojnosti, da se ugotovi volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen posamezen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj desetih odstotkov volivcev v ob~ini, krajevni, va{ki
skupnosti ali naselju.
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Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be drugega, tretjega in ~etrtega odstavka
prej{njega ~lena.
3. Ljudska iniciativa
57. ~len
Najmanj deset odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve
iz pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih
organov (ljudska iniciativa).
Ob~inski svet mora obravnavo zadeve, na katero se
nana{a ljudska iniciativa, uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o
njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih po prejemu zahteve.
^e se ljudska iniciativa nana{a na zadevo iz pristojnosti
‘upana ali drugega organa ob~ine, mora ta organ o zadevi
odlo~iti najkasneje v dveh mesecih po prejemu zahteve.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
VI. OB^INSKA UPRAVA
58. ~len
Upravne naloge v ob~ini opravlja ob~inska uprava.
Organizacijo ob~inske uprave dolo~i z odlokom ob~inski svet na predlog ‘upana.
59. ~len
Ob~inska uprava izvaja odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvaja tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar v skladu z zakonom odlo~a o upravnih stvareh iz
dr‘avne pristojnosti.
60. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Ob~ina ima lahko tajnika, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet. Tajnik skrbi za neposredno izvajanje nalog uprave in lahko po pooblastilu ‘upana sklepa vse ali
dolo~ene pravne posle za ob~ino.
@upan daje tajniku obvezna navodila in usmeritve za
vodenje dela ob~inske uprave. Tajnik je za svoje delo odgovoren ‘upanu.
61. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti ob~ine odlo~a na prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan,
~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
@upan lahko za vodenje upravnega postopka in za odlo~anje o vseh upravnih stvareh ali o dolo~eni vrsti upravnih
stvari pooblasti tajnika oziroma delavca v ob~inski upravi, ki
izpolnjuje predpisane pogoje.
62. ~len
O izlo~itvi delavca v upravi in tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet. V tem primeru
ob~inski svet tudi sam odlo~i o stvari.
63. ~len
Polo‘aj delavcev v ob~inski upravi ureja zakon in odlok
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave ter o
delavcih v upravi Ob~ine Medvode.
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
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Delavce v ob~inski upravi sprejema v delovno razmerje
na podlagi sistemizacije delovnih mest ‘upan oziroma po
‘upanovem pooblastilu tajnik.
O pravicah iz delovnega razmerja ter o imenovanju,
razre{itvi in napredovanju upravnih delavcev in vi{jih upravnih delavcev odlo~a ‘upan.
VII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
64. ~len
Ob~ina zagotavlja opravljanje javnih slu‘b, ki jih sama
dolo~i in javnih slu‘b, za katere je tako dolo~eno z zakonom
(lokalne javne slu‘be).
Opravljanje lokalnih javnih slu‘b zagotavlja ob~ina:
– neposredno v okviru ob~inskih slu‘b (ob~inske uprave),
– z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih
zavodov ter javnih gospodarskih slu‘b,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
65. ~len
Ob~ina organizira obvezne gospodarske javne slu‘be,
dolo~ene z zakonom na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{~e in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– na drugih podro~jih, dolo~enih z zakonom.
66. ~len
Ob~ina organizira izbirne gospodarske javne slu‘be, ki
jih dolo~i z odlokom, za naslednja podro~ja:
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
– oskrba naselij s plinom,
– urejanje pokopali{~ in oddajanje prostorov za grobove
v najem,
– pogrebne storitve,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih povr{in v naselju,
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
– urejanje javnih parkiri{~,
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest,
– urejanje prometa,
– prevoz potnikov z javnimi prevoznimi sredstvi,
– plakatiranje in obve{~anje.
67. ~len
Javna podjetja in javne zavode ustanavlja svet. Svet tudi
izvr{uje ustanoviteljske pravice, ki jih ima ob~ina.
O dajanju koncesij in o vlaganju lastnega kapitala v
dru‘be odlo~a ob~inski svet.
68. ~len
Vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja dolo~i ob~inski svet z odlokom.
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VIII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
69. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Odsvojitev delov premo‘enja ob~ine je dopustna le proti pla~ilu, ki postane del premo‘enja ob~ine, razen ~e se del
premo‘enja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne,
izobra‘evalne ali druge tovrstne namene.
Odlo~itev o odsvojitvi delov premo‘enja sprejme ob~inski svet.
Odsvojitev nepremi~nin je mo‘na, kadar se zanjo opredeli dve tretjini ~lanov ob~inskega sveta.
Vrednost premo‘enja izkazuje ob~ina v premo‘enjski
bilanci v skladu z zakonom.
O stvarnih obremenitvah, nakupu in zamenjavi nepremi~nin ali pravic odlo~a ob~inski svet.
Pogoje, na~in in postopek najemanja in oddajanja nepremi~nin dolo~i ob~inski svet z odlokom.
Za nabavo premi~nin je do zneska, do katerega ni obvezen javni nate~aj, pristojen ‘upan.
70. ~len
Lokalne zadeve javnega pomena financira ob~ina iz
lastnih virov, sredstev dr‘ave in iz zadol‘itve.
Lastni viri ob~ine so:
– davki in druge dajatve,
– dohodki od njenega premo‘enja.
71. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine dolo~a razmerja porabe, ki so za osnovne funkcije ob~ine pomembna.
72. ~len
Za odhodke ob~in za financiranje opravljanja nujnih
nalog – zagotovljena poraba – se {tejejo:
– sredstva za delo ob~inskih organov in ob~inske uprave,
– sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti,
– subvencije in teko~i prenosi v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, druge
dejavnosti),
– sredstva za po‘arno varstvo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sredstva za mrli{ko ogledno slu‘bo.
73. ~len
Prihodki za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– upravna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~inam v
vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine.
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74. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in
onesna‘evanje okolja,
– prihodki uprave,
– prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
75. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabljajo, ~e so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan, ~e ni s
tem statutom ali odlokom druga~e dolo~eno.
Ob~inski svet z odlokom dolo~i pogoje, na~in odlo~anja
in postopek za izvajanje javnega razpisa za nabavo opreme,
investicijska in vzdr‘evalna dela, naloge in storitve, ki se v
celoti ali delno financirajo iz prora~una.
76. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora~unska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.
O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan in o tem sproti obve{~a svet.
77. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva rezerve ob~ine,
– najame posojilo, najve~ do 5% sprejetega prora~una,
ki mora biti odpla~an do konca prora~unskega leta.
O najemu posojila iz druge alinee odlo~a do zneska
dolo~enega v odloku o prora~unu ob~ine, ‘upan.
78. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve.
V rezerve se izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, ki se dolo~i vsako leto s
prora~unom, vendar najmanj do 0,5% prihodkov.
Izlo~anje v rezerve se praviloma izvr{i vsak mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra teko~ega leta.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
79. ~len
Rezerve se uporabljajo:
– za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih
nesre~, kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, v skladu z zakonom, epidemije,
‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci,
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– za zagotovitev sredstev v prora~unu, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
– za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prej{njega
odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prve in tretje alinee prvega odstavka odlo~a ob~inski svet, o uporabi sredstev iz druge
alinee prvega odstavka odlo~a ‘upan.
80. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
Ob~inski svet sprejme z ve~ino vseh ~lanov sveta hkrati
z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco
ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema
zaklju~ni ra~un.
Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.
81. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
82. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘ujejo le za financiranje investicij
v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
O zadol‘evanju za financiranje investicij iz prej{njega
odstavka odlo~a ob~inski svet.
83. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘uje le v obsegu, ki ne presega
10% zagotovljene porabe ob~ine v letu pred letom zadol‘evanja, odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odpla~ila ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.
84. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ob~inskega sveta.
85. ~len
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu,v katerem se
daje poro{tvo.
O dajanju poro{tev odlo~a ob~inski svet.
86. ~len
Kadar je dolo~anje vi{ine javnih dajatev v pristojnosti
ob~ine, odlo~i o njej svet.
87. ~len
Natan~nej{a dolo~ila o financiranju ob~ine, prora~unu
in zaklju~nem ra~unu, zadol‘evanju in drugih zadevah premo‘enjsko finan~ne narave lahko ureja ob~ina z odloki.
IX. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti
88. ~len
Ob~inski svet sprejema statut, poslovnik o delu sveta,
odloke, odredbe, pravilnike, navodila, prostorske in druge
plane, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un ter priporo~ila.
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89. ~len
Statut je splo{ni akt ob~ine, ki ureja temeljna vpra{anja
v zvezi z nalogami in organizacijo ob~ine ter druga najpomembnej{a vpra{anja za delovanje ob~ine.
Statut in njegove spremembe se sprejmejo z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Spremembe statuta lahko predlaga najmanj pet ~lanov
ob~inskega sveta, ‘upan ali 10% volivcev v ob~ini.
90. ~len
S poslovnikom se uredi organizacija in na~in dela ob~inskega sveta ter postopki sprejemanja odlo~itev.
Poslovnik ob~inskega sveta se sprejme z dvetretjinsko
ve~ino navzo~ih ~lanov sveta.
91. ~len
Z odlokom ob~inski svet ureja zadeve iz ob~inske pristojnosti, ustanovi in dolo~a ob~insko upravo, ustanavlja javne slu‘be, javna podjetja, javne zavode in sklade ob~ine.
Prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un se odreja z odlokom.
Z odlokom ureja ob~inski svet zadeve iz prene{ene pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a druga~e.
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99. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje odlok ~lanom ob~inskega sveta, praviloma sedem dni pred dnem, dolo~enim
za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.
100. ~len
Odlok se sprejema praviloma v dveh fazan, in sicer kot
osnutek odloka in kot predlog odloka.
Ob~inski svet lahko na seji odlo~i, da se na isti seji
sprejmeta osnutek in predlog odloka, ~e na osnutek niso
vlo‘ene pripombe.
101. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se obravnava le predlog odloka.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

3. Posami~ni akti ob~ine
92. ~len
Z odredbo se dolo~a ukrepe, ki imajo splo{en pomen.
93. ~len
S pravilnikom se predpi{e na~in izvajanja posameznih
dolo~b statuta ali odloka.
V zadevah iz prene{ene pristojnosti ob~inski svet s pravilnikom raz~lenjuje posamezne dolo~be zakona ali drugega
dr‘avnega predpisa zaradi njegovega izvr{evanja.
94. ~len
Z navodilom se za izvr{itev posameznih dolo~b ob~inskega splo{nega ali dr‘avnega predpisa predpisuje na~in ravnanja.
95. ~len
Priporo~ila naslavlja ob~inski svet na ‘upana, nadzorni
odbor in ob~inske odbore.
96. ~len
Postopek sprejemanja splo{nih aktov ob~ine se uredi s
statutom in poslovnikom o delu ob~inskega sveta.
97. ~len
Statut in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni,
veljati pa za~nejo petnajsti dan po objavi, ~e ni v njih druga~e
dolo~eno.
Statut in drugi predpisi ob~ine se objavijo v uradnem
glasilu.
2. Postopek za sprejem odloka
98. ~len
Sprejem odloka lahko predlaga ‘upan, vsak ~lan ob~inskega sveta, odbor ali komisija ter najmanj pet odstotkov
volivcev v ob~ini.
Osnutek odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta in ‘upanu.
@upan se je do predloga, ki ga ni sam predlagal, dol‘an
pisno opredeliti.

102. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.

X. UVELJAVLJANJE VARSTVA
PRAVIC OB^INE V RAZMERJU
DO DR@AVE
103. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.
104. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
105. ~len
@upan oziroma pristojni ob~inski odbor po pooblastilu
ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem postopku
spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko
spro‘ita tudi ~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih
koristi ob~ine.
106. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.
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XI. POVEZOVANJE OB^INE V [IR[E
SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI IN V POKRAJINO
107. ~len
Ob~ina se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi ob~inami
v pokrajino zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se lahko v ob~ini izvede
referendum.
S sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino se dolo~ijo
okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla nanjo. S potrditvijo
statuta pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene
ob~inske pristojnosti na pokrajino.
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113. ~len
Najkasneje v roku dveh mesecev po sprejetju statuta
skli~e ‘upan v sodelovanju s sveti krajevnih skupnosti zbore
ob~anov, na katerih se ugotovi interes za obstoj in obmo~je
krajevnih ali va{kih skupnosti.
114. ~len
Premo‘enje, ki je dru‘bena lastnina v upravljanju krajevne skupnosti postane z dnem uveljavitve tega statuta lastnina ob~ine, razen v delu, ki je bilo pridobljeno z delom in
sredstvi krajanov.
115. ~len
Komisije in odbori, ki so ustanovljeni in imenovani do
uveljavitve tega statuta, nadaljujejo z delom.

108. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.

116. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati za obmo~je Ob~ine Medvode statut Ob~ine Ljubljana [i{ka (Uradni list SRS, {t. 13/86 in Uradni list RS, {t. 2/92).

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

118. ~len
Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
za~ne veljati petnajsti dan po objavi.

109. ~len
Na obmo~ju ob~ine veljajo od 1. 1. 1995 dalje, kot
ob~inski predpisi tisti predpisi Ob~ine Ljubljana [i{ka in
Mesta Ljubljane, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 11.
~lena tega statuta.
Te predpise izvr{ujejo in jih s svojimi predpisi nadome{~ajo organi ob~ine.
110. ~len
Ob~ina Medvode je pravni naslednik ustreznega dela
premo‘enja, pravic in obveznosti Ob~ine Ljubljana [i{ka,
vklju~no finan~nih in drugih skladov Ob~ine Ljubljana [i{ka
in Mesta Ljubljane.
Ob~ina Medvode z ustreznim delom vstopi v ustanoviteljske pravice na javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in javnih podjetjih, ki sta jih izvr{evala Ob~ina Ljubljana
[i{ka in Mesto Ljubljana. Ob~ina Medvode pridobi tudi ustrezni dele‘ kapitala v strukturi kapitala tistih gospodarskih
dru‘b, v katerih sta imela svoj kapitalski dele‘ Ob~ina Ljubljana [i{ka in Mesto Ljubljana.
V skladu s 100. ~lenom zakona o lokalni samoupravi
Ob~ina Medvode uredi razmerja v zvezi s premo‘enjem ter
pravicami in obveznostmi iz prej{njih odstavkov tega ~lena z
ob~inami Ljubljana in Vodice do 30. 9. 1995.
111. ~len
Za urejanje vpra{anj delitve premo‘enja, pravic in obveznosti z drugimi ob~inami skrbi ‘upan, ki o tem sproti
obve{~a svet. Odlo~itev o razdelitveni premo‘enjski bilanci
sprejme svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.
^e pride do spora glede delitve premo‘enja, sprte strani
oblikujejo arbitra‘o, v kateri sodeluje predstavnik vlade, ter
enako {tevilo predstavnikov sprtih strani.
V primeru spora glede premo‘enjskih razmerij vlo‘i
‘upan na zahtevo sveta to‘bo pri vrhovnem sodi{~u.
112. ~len
Ob~inski svet ima do naslednjih volitev 22 ~lanov sveta.

117. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statutarni sklep Ob~ine Medvode (Uradni list RS, {t. 7/95) razen
vpra{anj, ki jih statut ni uredil in bodo urejena z odloki.

[t. 013-2/95
Medvode, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Medvode
Mitja Ljubelj{ek l. r.

PUCONCI
1658.
Na podlagi dolo~il 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, {t. 6/94 – odlo~ba US RS,
{t. 45/94 – odlo~itev US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in
{t. 14/95) je Ob~inski svet ob~ine Puconci na seji dne 4. 5.
1995 sprejel
STATUT
Ob~ine Puconci
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
Ta statut dolo~a temeljna na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in pristojnosti ob~inskih organov,
organizacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~ini in druga
vpra{anja skupnega pomena v ob~ini.
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2. ~len
Ob~ina Puconci je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki je bila ustanovljena z zakonom o ustanovitvi ob~in
ter dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94 in
69/94).
3. ~len
Obmo~je Ob~ine Puconci obsega obmo~ja naselij: Beznovci, Bodonci, Bokra~i, Brezovci,Dankovci, Dolina, Gorica, Ku{tanovci, Lemerje, Ma~kovci, Mo{~anci, Otovci, Pe~arovci, Poznanovci, Predanovci, Prose~ka vas, Puconci,
Pu‘evci, Strukovci, {alamenci, Vadarci, Vane~a, Zenkovci.
4. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prene{ene z zakoni, ter naloge, ki jih
z njenim soglasjem prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
5. ~len
Ob~ani odlo~ajo o zadevah lokalne samouprave posredno preko organov ob~ine in neposredno na svojih zborih, z
referendumom in preko ljudske iniciative.
6. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najpozneje v
30 dneh.
7. ~len
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in
sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi skupnostmi.
Ob~ina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih dr‘av ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
8. ~len
Ob~ina Puconci je pravna oseba.
Sede‘ ob~ine je v Puconcih {t.80.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike. V zgornji
kro‘nici je napis OB^INA PUCONCI, v liniji premera pa je
napis PUCONCI.
Ob~ina ima svoj grb in zastavo. Obliko in vsebino grba
ter zastave dolo~i svet ob~ine.
Ob~ina ima svoj praznik. Praznik Ob~ine Puconci dolo~i ob~inski svet na podlagi javnega razpisa.
9. ~len
Ob~ino Puconci predstavlja in zastopa ‘upan.
10. ~len
V Ob~ini Puconci so naslednje krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Bodonci,
2. Krajevna skupnost Brezovci,
3. Krajevna skupnost Ma~kovci,
4. Krajevna skupnost Puconci,
5. Krajevna skupnost Zenkovci.
Krajevna skupnost je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un in je lahko
nosilec lastninske pravice na svojem premo‘enju.
11. ~len
Ob~ina se lahko povezuje v pokrajino. Odlo~itev o povezovanju v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko
ve~ino vseh ~lanov sveta.
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II. NALOGE OB^INE
12. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakoni, zlasti pa :
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema na~rt razvoja ob~ine,
– sprejema prostorske plane in prostorsko izvedbene
akte,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti,
– ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in
druge javne povr{ine,
– ureja javni red v ob~ini,
– ustanavlja sklade,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~ine,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, osnovnega zdravstva, pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za
socialno ogro‘ene, invalide in ostarele,
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost,
– razvoj podjetni{tva, kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti
za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in drugih nesre~,
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– upravlja lokalne javne slu‘be in druga javna podjetja,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi,
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~,
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne povr{ine,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~arsko dejavnost,
– gradi in vzdr‘uje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, ob~inske uprave in delovnih teles,
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti,
– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodarske javne slu‘be ( komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
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nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti ),
– zagotavlja izvajanje po‘arne varnosti, opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ke ogledne slu‘be,
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,
slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~,
– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe
za varstvo pred po‘arom,
– organizira sistem alarmiranja,
– gradi javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer je obvezna
graditev zakloni{~,
– zagotavlja nujna sredstva za za~asno nastanitev in
okrbo ogro‘enih prebivalcev,
– vzdr‘uje sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~,
– zagotavlja druge dejavnosti v okviru prora~una ob~ine,
5. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine,
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstva pred
hrupom ter urejeno zbiranje odpadkov,
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
6. zagotavlja in organizira:
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– izvensodno poravnavo sporov,
– komunalno nadzorno slu‘bo,
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje
prebivalstva o prete~ih nevarnostih,
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i,
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih
nesre~ah,
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov Civilne za{~ite za osebno in vzajemno za{~ito oziroma re{evanje in
pomo~,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~,
7. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine,
8. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih, v katere stopa ob~ina,
– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja in
pomo~i,
9. pomaga:
– pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobilizacije,
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev
v vojni.
13. ~len
Poleg lokalnih zadev javnega pomena iz prej{njega ~lena
opravlja ob~ina {e naloge, ki se nana{ajo na razvoj, zlasti pa:
– skrbi za smotrn razvoj na obmo~ju ob~ine kot celote,
– skrbi za ob~inske prometne naprave in ob~inske javne
zgradbe,
– dolo~a namembnost ob~inskega prostora in usklajuje
rabo prostora z mejnimi ob~inami,
– urejuje promet znotraj ob~ine,
– zagotavlja delovanje informacijsko - dokumentacijskih, kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdrav-
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stvenih ustanov, ki imajo pomen za {ir{o lokalno skupnost ali
za republiko,
– zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov
na obmo~ju ob~ine, ki so lokalnega pomena,
– dolo~a posebne davke v skladu z zakonom za opravljanje funkcij ob~ine,
– ustanavlja slu‘be za {ir{e obmo~je na podro~ju vzgoje
in izobra‘evanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otro{kega varstva ter druge slu‘be javnega pomena,
– opravlja upravna, strokovna in ostala opravila za druge ob~ine, po njihovem pooblastilu,
– izdelavo in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja.
14. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje
potrebe,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrba naselij s toplotno energijo in plinom in lokalnih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih, energetskih in
drugih komunalnih objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem predpisov,
– opravlja ustanoviteljske pravice do javnih zavodov in
javnih podjetij, ki imajo sede‘ v ob~ini.
15. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
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– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja,
– predpisuje ob~inske takse in druge pristojbine.

III. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be
16. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor.
Ob~ina ima tudi poveljnika in {tab Civilne za{~ite ob~ine ter poveljnike in {tabe Civilne za{~ite krajevnih skupnosti.
^lani organov ob~ine, razen ‘upana, opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno.
17. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
18. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem in o delu delovnih teles.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narava, ~e tako dolo~i ob~inski svet ali ‘upan in so s strani predlagatelja ozna~eni
kot zaupni.
19. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
2. Ob~inski svet
20. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja delovna telesa ter imenuje in razre{uje njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– voli predstavnike v pokrajinski svet,
– daje soglasja k imenovanju poslovodnih organov javnih zavodov in javnih podjetij ter soglasja k statutom le-teh,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave
glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– daje mnenja k imenovanju na~elnika upravne enote,
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– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin ob~ine,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– opravlja imenovanje ulic in naselij,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave na predlog ‘upana,
– odlo~a o najemu posojila nad vi{ino 3% zneska letnih
prihodov prora~una ob~ine,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila pod‘upana, ~lanov ob~inskega sveta, delovnih teles
in nadzornega odbora,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– dolo~a vrste in vi{ine prispevkov za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasja za podelitev koncesij, oziroma podeljuje
le te, ~e je to v pristojnosti ob~ine,
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi
in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter
na~in njihovega delovanja v vojni,
– imenuje na predlog ‘upana ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi po‘arnega sklada,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ajo posamezni
zakoni in ta statut.
21. ~len
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pristojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon oziroma akt o
prenosu pristojnosti ne dolo~a, da o teh zadevah odlo~a drug
ob~inski organ.
22. ~len
Ob~inski svet ima 16 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo
‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela organov ob~ine.
23. ~len
^lani ob~inskega sveta se volijo na podlagi splo{ne in
enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volililno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini
stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu, ~e
zakon ne dolo~a druga~e.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina razdeli na volilne
enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
24. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

[t. 34 – 22. VI. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

25. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in
podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja svet ter sklicuje in vodi
seje ob~inskega sveta.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
Ob~inski svet imenuje strokovnega sodelavca, ki pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej sveta in organizira
strokovno in administrativno delo za ob~inski svet, njegove
komisije in odbore. ^e strokovni sodelavec opravlja svoje
delo na podlagi delovnega razmerja, ga sklene v ob~inski
upravi.
26. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta predlaga
najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje ve~ina ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik.
27. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicevati na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta, nadzornega
odbora in ‘upana.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v treh mesecih.
Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta, ki se
pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega reda lahko
predsedniku sveta predlagajo vsi, ki imajo pravico zahtevati
sklic seje sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu
dnevnega reda odlo~i svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti posebna to~ka,
rezervirana za vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta in za
odgovore nanje.
28. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da je seja
zaprta za javnost.
^lani delovnih teles, nadzornega odbora in ‘upan imajo
pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta
29. ~len
Ob~inski svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen, ~e zakon sli statut ne dolo~ata druga~ne
ve~ine.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, ta statut ali kadar pred glasovanjem tako sklene ve~ina ~lanov sveta.
30. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
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Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
31. ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat :
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen za nepogojno
kazen zapora, dalj{o od 6 mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat z dnem, ko
ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje
mandata.
3. @upan
32. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa voli na predlog ‘upana ob~inski svet z ve~ino glasov
navzo~ih ~lanov.
Mandatna doba ‘upana in pod‘upana traja {tiri leta.
@upan opravlja svojo funkcijo praviloma poklicno. O
tem, ali bo ‘upan opravljal svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno se izre~e ‘upan sam.
33. ~len
V primeru, da je ~lan ob~inskega sveta imenovan za
pod‘upana v ~asu opravljanja te funkcije ne more opravljati
funkcije ~lana ob~inskega sveta. V tem ~asu opravlja funkcijo ~lana ob~inskega sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, opravlja funkcijo ~lana ob~inskega sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v
kateri je imela lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do
koli~nika v volilni enoti.
34. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– odlo~a o nakupu in prodaji premi~nin,
– odlo~a o nakupu nepremi~nin, ~e je le to sprejeto s
prora~unom ob~ine,
– pripravlja predloge aktov, ki jih sprejema svet,
– odlo~a o organizaciji in delu ob~inske uprave,
– odlo~a o kratkoro~nem plasiranju sredstev,
– sodeluje z gospodarskimi organizacijami, ki imajo sede‘ v ob~ini,
– zastopa ob~ino v okviru odnosa z dr‘avno upravo v
sosvetu na~elnika upravne enote,
– zastopa ob~ino v urejanju pravnega nasledstva oziroma premo‘enjsko-pravnih medsebojnih razmerjih med pravnimi naslednicami Ob~ine Murska Sobota,
– zastopa ob~ino v svetu ‘upanov ob~in pravnih naslednic dosedanje Ob~ine Murska Sobota,
– zastopa ob~ino v urejanju teko~ega dela javnih lokalnih slu‘b (komunala, po‘arna dejavnost, za{~ita in re{evanje
oziroma drugo) javnih zavodov (zdravstvo, sociala, {olstvo,
vzgoja, kultura in {port), sklada stavbnih zemlji{~ dosedanje
Ob~ine Murska Sobota in stanovanjskega fonda pravnih sub-
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jektov, katerih poslovanje je bilo organizirano na teritoriju
dosedanje Ob~ine Murska Sobota, razen v zadevah, ki so po
zakonu v pristojnosti ob~inskega sveta (ustanoviteljstvo in
promet z nepremi~ninami),
– izdaja akte o organizaciji in delovanju uprave,
– sprejema delavce uprave v delovno razmerje,
– sodeluje z organi krajevnih in va{kih skupnosti,
– predlaga svetu plane ob~ine,
– imenuje vi{je upravne delavce,
– sklepa pravne posle v okviru sprejetega plana ob~ine,
– najema kratkoro~ne in dolgoro~ne kredite, katerih znesek letno ne sme presegati 3 % letnih prihodkov ob~ine,
– sklicuje zbore ob~anov,
– odlo~a o prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre~ami in uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~,
– imenuje poveljnike in {tabe Civilne za{~ite ob~ine,
sektorjev in krajevnih skupnosti ter poveljnike za Civilno
za{~ito,
– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja,
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge
organizacije, ki opravljajo javno slu‘bo oziroma naloge za{~ite, re{evanja in pomo~i,
– vodi za{~ito, re{evanje in pomo~,
– dolo~i ostale gospodarske dru‘be, zavode in druge
organizacije na obmo~ju ob~ine, ki morajo izdelati na~rte
za{~ite in re{evanja,
– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju in obmo~ju ob~ine,
– odredi evakuacijo ogro‘enih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma dolo~i lastnike in uporabnike stanovanjskih hi{,
ki morajo za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogro‘ene osebe,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~inski svet ne more sestati,
– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost oziroma
na dol‘nost v Civilni za{~iti ter uresni~evanje materialne
dol‘nosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
35. ~len
@upan sprejme za~asno nujne ukrepe v primeru razmer,
v katerih bi bilo lahko v ve~jem obsegu ogro‘eno ‘ivljenje in
premo‘enje ob~anov, ob~inski svet pa se ne more pravo~asno
sestati. Te ukrepe mora ‘upan predlo‘iti v potrditev ob~inskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
36. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.
@upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih aktov ob~ine.
^e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan.
37. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in mu predlaga, da o
njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora
navesti razloge za zadr‘evanje.
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^e ob~inski svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni
akt objavi, ‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom dolo~ena ob~ini, ‘upan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.
38. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti. @upan lahko
pooblasti pod‘upana za opravljanje posameznih nalog iz njegove pristojnosti.
39. ~len
Glede prenehanja mandata ‘upana in pod‘upana veljajo
dolo~be tega statuta glede prenehanja mandata ~lanov ob~inskega sveta.
40. ~len
@upan lahko za dolo~eno podro~je iz svoje pristojnosti
ustanavlja in imenuje komisije oziroma druga delovna telesa.
Z aktom o ustanovitvi dolo~i ‘upan delovno podro~je, pristojnosti in sestavo teh teles.
4. Nadzorni odbor
41. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora~unskih sredstev,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor poro~a svetu o svojih ugotovitvah vsaj
dvakrat letno.
42. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov.
Predsednika in ~lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve
in imenovanja.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave in drugi javni uslu‘benci
ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

IV. STALNA IN OB^ASNA DELOVNA TELESA
OB^INSKEGA SVETA
43. ~len
Ob~inski svet ima lahko naslednja delovna telesa:
I. Odbori
– Odbor za gospodarstvo, prora~un, finance, investicije
in infrastrukturo,
– Odbor za dru‘bene dejavnosti,
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Odbor za turizem, okolje in prostor,
– Odbor za izvensodno poravnavo,
– Odbor za informiranje,
– Odbor po‘arnega sklada.
II. Komisije
– Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja,
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– Komisija za statut in pravna vpra{anja,
– Komisija za pro{nje in prito‘be.
III. Sveti
– Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– Svet za varnost v cestnem prometu.
44. ~len
Ob~inski svet lahko po potrebi ustanovi tudi druga stalna in ob~asna delovna telesa.
45. ~len
Delovna telesa ob~inskega sveta v okviru svojega delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.
46. ~len
Predsednika in ~lane odborov, komisij in svetov imenuje ob~inski svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja izmed ~lanov ob~inskega sveta in drugih ob~anov, razen odbora po‘arnega sklada, ki ga svetu
predlaga ‘upan.
Predsednika delovnega telesa imenuje ob~inski svet izmed ~lanov ob~inskega sveta.
47. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja imenuje ob~inski svet izmed ~lanov
ob~inskega sveta.
48. ~len
Delovna telesa, razen komisije iz 47. ~lena statuta imajo
po sedem ~lanov, od tega so vsaj {tirje ~lani ob~inskega
sveta, izmed katerih se imenuje predsednik delovnega telesa.
Delovno telo je sklep~no, ~e je prisotna ve~ina ~lanov.
Delovna telesa sprejemajo svoje odlo~itve z ve~ino glasov prisotnih ~lanov.
Delovno podro~je delovnih teles in njihov sestav dolo~i
ob~inski svet s posebnim aktom, ki ga sprejme ob~inski svet.
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1. Zbor ob~anov
52. ~len
Zbori ob~anov se lahko skli~ejo za vso ob~ino, za eno
ali ve~ krajevnih skupnosti in za eno ali ve~ va{kih skupnosti.
53. ~len
Zbori ob~anov v ob~ini:
– razpravljajo o povezovanju z drugimi ob~inami {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravljajo o lokalni problematiki,
– razpravljajo o delu ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘upana in drugih ob~inskih organov,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– dajejo pobude, predloge in mnenja o stanju in izbolj{anju razmer v ob~ini,
– dajejo mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
54. ~len
Zbori ob~anov v krajevnih skupnostih oziroma va{kih
skupnostih:
– razpravljajo o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravljajo o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravljajo o delu svojega predstavnika v svetu krajevnih skupnosti,
– razpravljajo o spremembah obmo~ja ob~ine,
– razpravljajo o delu ob~inskih organov z vidika interesov svoje skupnosti,
– dajejo mnenje o zadevah iz prej{njih alinej.
55. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini skli~e ‘upan na lastno pobudo,
na pobudo ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini. Zbor ob~anov v krajevni skupnosti
oziroma va{ki skupnosti skli~e predsednik krajevne skupnosti na lastno pobudo, na pobudo sveta krajevne skupnosti ali
na pobudo najmanj pet odstotkov volilcev v tej skupnosti.

V. SVET KRAJEVNIH SKUPNOSTI

2. Referendum

49. ~len
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih
skupnosti v ob~ini. Svet sestavljajo predsedniki in podpredsedniki svetov krajevnih skupnosti.

56. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj 10 % volilcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volilcev, ki so glasovali.

50. ~len
Svet krajevnih skupnosti daje mnenje ob~inskemu svetu, odborom, nadzornemu odboru in ‘upanu o vseh zadevah
iz njihove pristojnosti, ki se nana{ajo na interese krajevnih
skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nana{ajo na ob~inski
prora~un, na razvoj ob~ine in prostorsko ureditev ob~ine.
Svet sklicuje ‘upan na lastno pobudo, na zahtevo ~lanov
sveta krajevnih skupnosti ali predsednik ob~inskega sveta na
pobudo ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta. Sprejete zaklju~ke
sveta obravnava ob~inski svet na svoji seji.

VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA
OB^ANOV
51. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

57. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
58. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
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Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini, krajevni skupnosti
oziroma va{ki skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje organov ob~ine.
Glege izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 56. in 57. ~lena tega statuta.
3. Ljudska iniciativa
59. ~len
Najmanj 5% volilcev v ob~ini lahko zahteva izdajo ali
razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
VII. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
60. ~len
Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana z odlokom.
61. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan. Lahko pa jo vodi tajnik, ki
ga imenuje in razre{uje ob~inski svet na predlog ‘upana.
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad v okviru
katerega se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje dolo~enih
nalog uprave.
62. ~len
Skladno z zakoni in akti ob~ine uprava opravlja naslednje naloge:
– spremlja stanje in razvoj na svojih podro~jih,
– izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih
izdajata ob~inski svet in ‘upan,
– izvr{uje zakone in druge predpise dr‘ave, kadar upravni organi v skladu z zakoni odlo~ajo o upravnih stvareh iz
dr‘avne pristojnosti,
– izdaja upravne akte,
– opravlja upravna, strokovna in ostala opravila za druge ob~ine, po njihovem pooblastilu,
– opravlja strokovne, organizacijske in druge naloge.
Ob~inski svet seznanja s stanjem na svojem podro~ju in
predlaga potrebne ukrepe.
63. ~len
Uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog organizira kot upravni organ – urad, ki ima v sestavi notranje organizacijske enote.
Uprava ob~ine se organizira kot samostojna uprava oziroma kot skupna uprava zainteresiranih ob~in za dolo~ene
upravne naloge.
Za dolo~ene potrebe izvajanja del uprave se lahko organizira tudi del uprave v obliki upravne organizacije ali zavoda. Za opravljanje dolo~enih del in nalog uprave se lahko
najamejo zunanji pogodbeni sodelavci. Pogodbo podpi{e
‘upan.
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64. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravlja tajnik, ~e je
imenovan, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
65. ~len
Vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so
upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom, kolektivno
pogodbo ter sistemizacijo delovnih mest in pravilnikom o
nagrajevanju, dolo~i ‘upan.
66. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih zadevah
iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja ‘upan, ki lahko pooblasti delavca uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih zadevah, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih zadevah.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
67. ~len
V upravnem postopku o upravnih zadevah iz ob~inske
pristojnosti odlo~a na prvi stopnji ob~inska uprava, o prito‘bah zoper posami~ne akte izvirne pristojnosti ob~inske uprave na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni za posamezne primere z
zakonom druga~e dolo~eno. Zoper odlo~itev ‘upana je dopusten upravni spor.
68. ~len
Vodje notranjih organizacijskih enot skrbijo in so odgovorni za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
69. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi drugih upravnih delavcev v upravnem postopku odlo~a ‘upan.
VIII. KRAJEVNE SKUPNOSTI
70. ~len
Zaradi u~inkovitej{ega uresni~evanja skupnih interesov
je Ob~ina Puconci razdeljena na krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost je razdeljena v skladu s statutom
krajevne skupnosti na va{ke skupnosti.
Krajevna skupnost sprejme svoj statut, sprejme ga svet
krajevne skupnosti po predhodni obravnavi na zborih ob~anov.
71. ~len
Pristojnost krajevne skupnosti je:
– upravlja in razpolaga s svojim premo‘enjem in sredstvi,
– sprejema program razvoja v skladu z ob~inskim programom,
– upravlja in vzdr‘uje lastne komunalne objekte,
– daje mnenje in predloge k prostorskim planom in prostorsko izvedbenim aktom,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~,
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– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne
skupnosti.
72. ~len
Pristojnost va{kega odbora je:
– sprejema program razvoja v skladu z ob~inskim programom in programom krajevne skupnosti,
– upravlja in vzdr‘uje lastne komunalne objekte,
– upravlja in vzdr‘uje pokopali{~a,
– vzdr‘uje va{ke ceste in druge javne povr{ine,
– daje mnenja in predloge k prostorskim planom in prostorsko izvedbenim aktom,
– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti va{ke skupnosti.
73. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Organ va{ke skupnosti je va{ki odbor.
74. ~len
Svet krajevne skupnosti volijo za dobo {tirih let volilci s
stalnim prebivali{~em v krajevni skupnosti v skladu s statutom krajevne skupnosti.
Va{ki odbor volijo za {tiri leta volilci s stalnim prebivali{~em v vasi.
75. ~len
Za volitve ~lanov sveta krajevnih skupnosti in odborov
va{kih skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o
lokalnih volitvah. Volitve v svet krajevne skupnosti razpi{e
‘upan.
Volitve navedenih organov se opravijo po ve~inskem
sistemu. Na~in volitev podrobneje dolo~a statut krajevne
skupnosti.
76. ~len
Svet krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru
nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s statutom
krajevne skupnosti.
77. ~len
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in podpredsednika. Predsednik in podpredsednik sveta se volita v skladu s statutom krajevne skupnosti.
78. ~len
Samoupravna organiziranost delov ob~ine, dolo~ena s
tem statutom, se lahko spremeni, ~e se za to ugotovi interes
prebivalcev posameznih delov. Interes prebivalcev se ugotovi na zborih krajanov krajevne skupnosti oziroma zborih
va{ke skupnosti, ~e je prisotnih najmanj deset odstotkov
volilcev skupnosti.
Obrazlo‘en predlog za spremembo organiziranosti z zapisnikom zbora krajanov krajevne skupnosti se po{lje ob~inskemu svetu in ‘upanu.
Predlog zbora krajanov iz prej{njega odstavka pomeni
kot pobuda za spremembo statuta ob~ine.
Ob obravnavi pobude ob~inski svet upo{teva, ali so
podani razlogi za spremembo samoupravne organiziranosti s
prostorskimi, zgodovinskimi, upravno - gospodarskimi ali
kulturnimi razlogi.
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Ob~inski svet lahko, da bi preveril izra‘eni interes krajanov na zboru, razpi{e referendum.
Sprememba samoupravne organiziranosti za~ne veljati
z veljavnostjo spremembe statuta ob~ine.
79. ~len
Statut krajevnih skupnosti predvsem dolo~a:
– obmo~je krajevnih skupnosti in delitev na o‘je dele
teh skupnosti,
– naloge krajevnih skupnosti,
– organe krajevnih skupnosti in njihove pristojnosti,
– volitve organov krajevnih skupnosti,
– sredstva krajevnih skupnosti,
– na~in financiranja, zbiranja sredstev in njihovo
uporabo,
– na~in odlo~anja v krajevni skupnosti,
– naloge va{kih skupnosti, na~in odlo~anja v va{kih
skupnostih in delokrog va{kih odborov,
– druga pomembna vpra{anja za delo krajevne skupnosti.
IX. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
80. ~len
Ob~ina lahko samostojno oziroma skupaj z drugimi lokalnimi skupnostmi organizira javne slu‘be na naslednjih
podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
81. ~len
Ob~ina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– organiziranje tr‘nic,
– vzdr‘evanje stanovanjskega fonda.
82. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov lahko ustanavlja ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode,
podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave ali pa zagotavlja javne dobrine z javnimi kapitalskimi vlo‘ki.
Ob~ina lahko prenese upravljanje dolo~enih dejavnosti
iz 81. ~lena na krajevne skupnosti.
83. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi javno podjetje ali
javni zavod.
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84. ~len
Ob~ina lahko sama ali skupaj z drugimi ob~inami ustanovi zaradi u~inkovitej{ega zagotavljanja izvajanja gospodarskih javnih slu‘b direkcijo, kot del svojih upravnih slu‘b
ali javni holding za podro~je posamezne ali ve~ gospodarskih
javnih slu‘b.

93. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora~unska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti.
O uporabi teko~e prora~unske rezerve odlo~a ob~inski
svet.

85. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje ob~inski
svet posebno telo, sestavljeno iz predstavnikov uporabnikov
javnih dobrin.

94. ~len
Prora~un ob~ine sprejme ob~inski svet v roku, ki velja
za dr‘avni prora~un. ^e prora~un ob~ine ni sprejet pravo~asno, se izvaja za~asno financiranje mese~no, na osnovi ene
dvanajstine prora~una ob~ine za preteklo leto.

86. ~len
Sklad s stavbnimi zemlji{~i in stanovanjski sklad nimata statusa pravne osebe, temve~ se njihovo poslovanje vodi v
okviru podpartije prora~una.
Pristojnosti in na~in dela skladov se dolo~ijo z aktom o
njihovi ustanovitvi.

X. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
87. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~nine in premi~ne stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~ina lahko svoje premo‘enje pove~a s pridobitvijo in
zmanj{a z odtujitvijo premi~nin in nepremi~nin. Zmanj{anje
premo‘enja je mo‘no praviloma le odpla~no, razen v izjemnih primerih, ko gre za brezpla~en prenos oziroma podaritev,
~e gre za humanitarne, izobra‘evalne, vzgojnovarstvene, kulturne ali druge tovrstne namene. O brezpla~ni odtujitvi premo‘enja odlo~a ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino prisotnih ~lanov sveta. V primeru prodaje premo‘enja postane
kupnina del premo‘enja ob~ine.
V smislu racionalnih in drugih dru‘benih interesov se
dolo~eno premo‘enje ob~ine lahko zamenja za premo‘enje
drugih lastnikov, ~e tako odlo~i ob~inski svet.
88. ~len
Ob~ina ima lahko svoje premo‘enje oziroma svoj dele‘
v premo‘enju javnih gospodarskih podjetij in javnih gospodarskih zavodov na podro~ju gospodarske in komunalne dejavnosti, kot tudi v javnih zavodih na podro~ju dru‘benih
dejavnosti.
89. ~len
Premo‘enje krajevnih in va{kih skupnosti je last teh
skupnosti. S tem premo‘enjem krajevna skupnost oziroma
va{ka skupnost upravlja in razpolaga ob soglasju ob~inskega
upravnega organa. V smislu {ir{ih interesov je lahko del
premo‘enja, ki slu‘i skupnim namenom tudi v lasti ob~ine.
90. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
91. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v lastnem prora~unu ob~ine, ki ga
sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana.
92. ~len
Sredstva prora~una se uporabljajo za namene, ki so
dolo~eni s prora~unom oziroma zakonom.

95. ~len
Za izvr{evanje prora~una ob~ine je odgovoren ‘upan.
96. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sredstva rezerv.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katero se sprejema zaklju~ni ra~un.
Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.
97. ~len
Javna podjetja, javni zavodi in skladi, katerih ustanoviteljica je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja. O sogasju za zadol‘itev odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
98. ~len
Za financiranje nalog ob~ine se zagotavljajo prihodki iz
naslednjih virov:
– iz prihodkov za financiranje zagotovljene porabe,
– iz prihodkov za financiranje drugih nalog.
99. ~len
Za odhodke ob~ine za financiranje opravljanja nujnih
nalog ( zagotovljena poraba) se {tejejo:
– sredstva za delo ob~inskih organov in ob~inske uprave,
– sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti,
– sredstva za izvajanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti,
– subvencije in teko~e financiranje v gospodarskih javnih slu‘bah,
– sredstva za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~
prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~,
– sredstva za mrli{ko ogledno slu‘bo.
Sredstva za zagotovljeno porabo dolo~a Ministrstvo za
finance na podlagi utreznih meril. Med zagotovljeno porabo
se {tejejo tudi nujne investicije, ki jih v skladu z merili
dolo~ijo pristojna ministrstva.
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100. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic,
– dodeljena sredstva po‘arne takse.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, dolo~ene z zakonom.
Kolikor ob~ina s prihodki iz tega ~lena ne more zagotoviti financiranje zagotovljene porabe se ji zagotovijo sredstva
za finan~no izravnavo v dr‘avnem prora~unu. Pripadajo~i
obseg sredstev finan~ne izravnave za ob~ino ugotovi ministrstvo, pristojno za finance in ga mese~no nakazuje v obliki
akontacij na ‘iro ra~un ob~ine.
Ob~ina mora ministrstvu, pristojnem za finance teko~e
sporo~ati podatke o prihodkih in odhodkih prora~una, ki so
pomembni za ugotavljanje sredstev za finan~no izravnavo.
101. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnine za spremembo namembnosti kmetijskega
zemlji{~a in gozda,
– od{kodnine za nadomestila za degradacijo prostora in
onesna‘evanja okolja,
– prihodki uprave ob~ine,
– posebne od{kodnine od izkori{~enih del rudnin,
– prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
102. ~len
Financiranje krajevnih skupnosti v okviru ob~ine je urejeno z njihovim statutom.
Viri financiranja krajevnih skupnosti so:
– lastni viri iz premo‘enja,
– odstopljeni del prora~una ob~ine za financiranje oziroma sofinanciranje programov skupnosti,
– samoprispevek,
– odstopljene takse oziroma pristojbine,
– rente,
– komunalne takse in prispevki,
– drugi viri.
Poleg lastnih virov teh skupnosti, zagotavlja za njihovo
delovanje in usklajeni razvoj sredstva tudi ob~ina, v okviru
razpolo‘ljivih sredstev prora~una, po sprejetih kriterijih.
Krajevne skupnosti lahko svoj program financirajo tudi
z najemanjem kreditov, vendar najve~ do vi{ine 20% prora~una skupnosti, nad 20% pa s soglasjem ob~inskega sveta.
103. ~len
Finan~no-ra~unovodsko poslovanje ob~ine se opravlja
v okviru finan~no ra~unovodske slu‘be uprave ob~ine.

Stran 2471

Finan~no-ra~unovodska slu‘ba lahko opravlja finan~no-ra~unovodske storitve tudi za potrebe krajevnih skupnosti
v okviru ob~ine, kot tudi za potrebe drugih ob~in.
V ~asu, ko {e ni organizirana finan~no-knjigovodska
slu‘ba se lahko finan~no knjigovodska dela za ob~ino in
krajevne skupnosti na njenem obmo~ju oddajo pogodbeno
zunanjemu sodelavcu. Pogodbo podpi{e ‘upan.
Finan~no-knjigovodske posle nadzoruje ‘upan in nadzorni odbor.

XI. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
104. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un ter druge
akte, dolo~ene s tem statutom in z zakoni.
105. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
106. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
107. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti.
108. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
109. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njihovega izvr{evanja.
110. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
111. ~len
Kadar ne odlo~i z drugim aktom, sprejme ob~inski svet
sklep.
112. ~len
Z letnim prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki
in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.
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2. Postopek za sprejem odloka

113. ~len
Predlog odloka lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega
sveta, ‘upan ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta, ki ga uvrsti na dnevni red seje ob~inskega sveta.
114. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.
115. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
116. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka v dveh
obravnavah.
117. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih, na~elih in temeljnih
re{itvah predloga odloka.
^e ob~inski svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
Pred za~etkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na podlagi stali{~ in sklepov, ki so bili
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka. Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka, glasuje o
predlogu odloka v celoti.
Predlagatelj lahko umakne predlog odloka po kon~ani
prvi ali drugi obravnavi.
^e na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo pripomb
in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako
besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko ob~inski
svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti
seji tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka
zdru‘ita.
118. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Amandma lahko predlaga ‘upan, kadar ni predlagatelj
odloka.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
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^e ob~inski svet ne sprejme predloga za sprejem odloka
po hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be statuta, ki veljajo
za prvo obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolo~eni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
119. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
v pisni obliki z obrazlo‘itvijo najmanj tri dni pred dnem,
dolo~enim za sejo ob~inskega sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta in predlagatelj odloka.
@upan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni
predlagatelj odloka.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
120. ~len
Amandma, ~len odloka in odlok je v celoti sprejet, ~e
zanj, na seji ob~inskega sveta, glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
121. ~len
Statut ob~ine in poslovnik o delu ob~inskega sveta se
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejem odloka.
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega
prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.
122. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga dolo~i ob~inski svet in
pri~nejo veljati petnajsti dan po objavi, ~e ni v njih druga~e
dolo~eno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako dolo~i ob~inski svet.
3. Posami~ni akti ob~ine
123. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti, sklepom in odlo~bo, odlo~a ob~ina
o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
124. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravicah, koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stopnji ‘upan, ~e ni za posamezne primere z zakonom druga~e
dolo~eno.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
zadevah iz prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~a dr‘avni
organ, ki ga dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
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XII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
125. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali druga
ob~ina posega v njeno pristojnost.
126. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
127. ~len
@upan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e
osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.
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– skrbi za odlaganje komunalnih in drugih odpadkov, za
kontrolo in urejanje odplak in za druge oblike varstva okolja
za napravami regionalnih zmogljivosti,
– pospe{uje razvoj gospodarstva, zlasti kmetijstva, obrti
in turizma, na svojem obmo~ju,
– skrbi za re{evanje in za{~ito,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– opravlja druge zadeve, v skladu z zakonom.
132. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli na predlog komisije za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ob~inski svet izmed ~lanov sveta in ‘upana.
133. ~len
Ob~ina lahko izstopi iz pokrajine, ~e tako odlo~i ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta. Odlo~itev o
izstopu iz pokrajine mora ob~inski svet sprejeti najkasneje
{est mesecev pred zaklju~kom prora~unskega leta. Pred za~etkom postopka za izstop ob~ine iz pokrajine morata pokrajina in ob~ina izdelati premo‘enjsko, delitveno in kadrovsko
bilanco.

128. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

134. ~len
Ob~ina se lahko pove‘e v skupnost ali zvezo dveh ali
ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje zadev
{ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino.
Odlo~itev o povezovanju ob~ine v skupnost ali zvezo
sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov
sveta.

129. ~len
Delovna telesa ob~inskega sveta so dol‘na za potrebe
ob~inskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se
predpisov, ki se nana{ajo na koristi ob~ine in pokrajine. Na
tej podlagi oblikuje ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje
Dr‘avnemu zboru.

135. ~len
Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.

XIII. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE
130. ~len
Ob~ina Puconci se lahko zaradi urejanja in opravljanja
lokalnih zadev {ir{ega pomena povezuje v drugimi ob~inami
v pokrajino.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statuta pokrajine ob~inski svet dolo~i
prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
131. ~len
S statutom pokrajine ob~ine opredelijo lokalne zadeve
{ir{ega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji pristojnosti,
organe pokrajine in na~in financiranja.
Pokrajina v skladu z zakonom na podlagi svojih programov zlasti:
– skrbi za graditev in vzdr‘evanje komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter za
funkcioniranje ustreznih dejavnosti {ir{ega pomena,
– skrbi za graditev in vzdr‘evanje objektov in za funkcioniranje slu‘b na podro~ju dru‘benih dejavnosti ({olstvo,
kultura, zdravstvo, socialno varstvo idr.), ki so pomembne za
razvoj regije in niso del obveznih nalog republike na teh
podro~jih,

136. ~len
Ob~ina in njeni organi se glede na interese in potrebe
povezujejo in sodelujejo z ustreznimi organi drugih ob~in v
Republiki Sloveniji, tako da izmenjujejo izku{nje in mnenja
o zadevah lokalnega pomena. Povezovanje je v pristojnosti
‘upana.
137. ~len
Zaradi povezovanja na gospodarskem, kulturnem, {portnem in drugih podro~jih, ob~ina navezuje ob~asne ali trajne
prijateljske vezi z ob~inami sosednjih dr‘av, {e posebej pa z
ob~inami in mesti v dr‘avah, kjer ‘ivijo zamejski Slovenci,
izseljenci in kjer za~asno delajo ob~ani ob~ine.
Ob~ina {e posebej razvija sedelovanje z okraji, mesti in
‘upanijami v Republiki Avstriji in Republiki Mad‘arski.

XIV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
138. ~len
Pobudo za spremembe ali dopolnitve statuta ob~ine lahko podajo:
– ob~inski svet,
– nadzorni odbor,
– ‘upan,
– 5 odstotkov volilcev ob~ine.
Predlagatelj mora utemeljiti predlog za spremembo in
dopolnitev statuta.
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139. ~len
Spremembe in dopolnitve statuta pripravi komisija za
statutarna in pravna vpra{anja.
140. ~len
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
XV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
141. ~len
Predpisi prej{nje ob~ine Murska Sobota, s katerimi so
urejene lokalne zadeve iz zakona o lokalni samoupravi in
tega statuta in niso v nasprotju s tem statutom, veljajo od 1.
1. 1995 dalje, kot predpisi Ob~ine Puconci, dokler jih Ob~ina
Puconci ne bo uskladila oziroma nadomestila z novimi predpisi.
Ob~inski svet na predlog ‘upana sprejme program za
uskladitev teh aktov oziroma njihovo nadomestitev.
142. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom do konstituiranja novoizvoljenih organov teh
skupnosti v skladu s tem statutom.
Prve volitve organov krajevnih skupnosti se opravijo v
{estih mesecih po sprejetju tega statuta, oziroma najkasneje
do 31. 12. 1995.
143. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statutarni sklep ob~inskega sveta ( Uradne objave Vestnika z dne 16.
2. 1995 ).
144. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 84/95
Puconci, dne 4. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Puconci
Branko Drvari~, dipl. ek. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
1659.
Na podlagi 138. ~lena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91) in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93) je Ob~inski svet ob~ine Slovenska
Bistrica na 3. redni seji dne 30. 3. 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine Slovenska Bistrica
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na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v ob~ini.
2. ~len
Obmo~je Ob~ine Slovenska Bistrica obsega obmo~ja naslednjih naselij: Bojtina, Bo‘je, Brezje, Brezje pri Polj~anah,
Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, ^adram, ^adramska vas, ^re{njevec, Devina, De‘no pri Makolah, Dobri{ka vas, Dobrova, Dolgi Vrh, Drumla‘no, Farovec,
Fo{t, Frajhajm, Gabrnik, Gaj, Gladomes, Globoko, Gorica,
Ho{nica, Hrastovec, Jelovec, Je{ovec, Juri{na vas, Kal{e, Kebelj, Klopce, Koritno, Korplje, Kostanjevec, Kot, Kova{ki
Vrh, Kova~a vas, Ko~no ob Lo‘nici, Ko~no pri Polskavi,
Krasna, Kri‘e~a vas, Kri‘ni Vrh, Laporje, La~na Gora, Leskovec, Levi~, Ljubi~no, Lokanja vas, Lovnik, Lo‘nica, Lukanja,
Lu{e~ka vas, Makole, Malahorna, Malo Tinje, Marke~ica, Modra‘e, Modri~, Moste~no, Nadgrad, Novake, Ogljen{ak, Oko{ka Gora, Oplotnica, O{elj, Pe~ke, Planina pod [umikom, Pobre‘, Podbo~, Podgrad, Poko{e, Polj~ane, Pragersko, Preloge,
Prepu‘, Pretre‘, Prihova, Raskovec, Razgor, Rep, Ritoznoj,
Savinsko, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smre~no, Spodnja Bre‘nica, Spodnja Lo‘nica, Spodnja Nova vas,
Spodnja Polskava, Spodnje Polj~ane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Stari Grad, Stari Log, Stopno, Stranske Makole, Stra‘a, Strug, Studenice, [entovec, [martno na Pohorju, [tatenberg, Tinjska Gora, Trnovec, Turi{ka vas na Pohorju, Ugovec,
Urh, Varo‘, Veliko Tinje, Vide‘, Vinarje, Visole, Vrhloga,
Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Zgornja
Bistrica, Zgornja Bre‘nica, Zgornja Lo‘nica, Zgornja Nova
vas, Zgornja Polskava, Zgornje Gru{ovje, Zgornje Polj~ane,
Zgornje Prebukovje, Zlogona Gora, Zlogona vas, @abljek.
Ob~ina Slovenska Bistrica je organizirana na manj{e
lokalne skupnosti, dele naselij, naselja ali ve~ naselij.
3. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni, ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
4. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno, preko organov ob~ine in preko organov krajevnih
skupnosti.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog lahko povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi skupnostmi.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ Ob~ine Slovenska Bistrica je v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica {t. 10.
@ig ob~ine je okrogle oblike z napisom Ob~ina Slovenska Bistrica. V sredini ‘iga je grb ob~ine, kot je dolo~en z
odlokom o grbu in zastavi Ob~ine Slovenska Bistrica (Uradni
list SRS, {t. 23/84).
Ob~ina ima svoj grb in zastavo, ki sta dolo~ena z odlokom.
Ob~inski svet lahko z odlokom dolo~i tudi ob~inski
praznik.

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

II. NALOGE OB^INE

1. ~len
S tem statutom so dolo~ena temeljna na~ela za delovanje in organizacijo ob~ine, oblikovanje ter pristojnosti ob~inskih organov, organizacija ob~inske uprave in javnih slu‘b,

6. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in upravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene z zakoni in s
tem statutom, zlasti pa:
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1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob~ine;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro;
– upravlja lokalne javne ceste in javne poti;
3. na ostalih podro~jih pa so naloge ob~ine {e:
– sprejema prostorske izvedbene akte in odlo~a o namembnosti urbanega prostora;
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in poti, komunalne objekte in naprave, rekreacijske in druge javne povr{ine,
vodovodne in energetske komunalne objekte, stanovanja za
socialno ogro‘ene;
– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodarske javne slu‘be;
– zagotavlja sredstva za gradnjo solidarnostnih stanovanj;
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost ter razvoj {porta in rekreacije;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, pokopali{ko,
pogrebno in mrli{ko ogledno slu‘bo;
– organizira civilno za{~ito in obrambno na~rtovanje;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom in za urejeno zbiranje odpadkov;
– pomo~ in re{evanje v primeru elementarnih nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, ob~inske uprave in lokalnih javnih slu‘b;
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premo‘enja,
pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
– sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin ter o koncesijah.
7. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice, razgrinjanje volilnih
imenikov, volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet, ob~insko upravno nadzorstvo;
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev;
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– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja;
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine;
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~;
– odlo~anje o rabi prostora;
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, ki ni v pristojnosti dr‘ave;
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo;
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost;
– mrli{ko ogledno slu‘bo;
– dolo~anje komunalnih dejavnosti;
– organizacijo dimnikarske slu‘be;
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij;
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja;
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov;
– vzdr‘evanje gozdnih cest;
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine;
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom;
– urejanje lokalnega prometa;
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma ter gospodarskih dejavnosti;
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~in parkiranja, prepovedi parkiranja;
– predpisovanje prometne ureditve;
– urejanje lokalnega potni{kega prometa;
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu;
– opravljanje statisti~ne, eviden~ne in analiti~ne funkcije za svoje potrebe;
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

III. ORGANI OB^INE
Skupne dolo~be
8. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, nadzorni odbor
in ob~inska volilna komisija.
Ob~inski svet in ‘upan se volita na tajnih volitvah,
nadzorni odbor in komisijo pa imenuje ob~inski svet.
Organi ob~ine se volijo oziroma imenujejo za {tiri leta.
^lani ob~inskega sveta, nadzornega odbora in ob~inske
volilne komisije opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno.
9. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
1. Ob~inski svet
10. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine;
– sprejema odloke in druge ob~inske akte;
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– sprejema poslovnik za svoje delo;
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine;
– potrjuje za~asne nujne ukrepe, ki jih uvede ‘upan iz
pristojnosti ob~inskega sveta;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– imenuje ~lane nadzornega odbora;
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve;
– voli in razre{uje pod‘upana na predlog ‘upana;
– voli in razre{uje tajnika ob~ine na predlog ‘upana;
– voli in razre{uje predsednika in podpredsednika sveta;
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upanov in ob~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta;
– imenuje svoja delovna telesa (odbore, komisije);
– dolo~a organizacijo in delovna podro~ja ob~inske
uprave na predlog ‘upana;
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor s statutom ob~ine ali z odlokom ob~inskega sveta
za odlo~anje o tem ni poobla{~en ‘upan;
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila;
– razpisuje referendum;
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov;
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta in nadzornega odbora;
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be;
– daje koncesije;
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog;
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote;
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote;
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ata zakon in ta
statut.
11. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstojnikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pristojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
12. ~len
Ob~inski svet ima 35 ~lanov.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i ob~inski svet z odlokom.
13. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta.
Do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi
sejo najstarej{i ~lan sveta oziroma ~lan sveta, ki ga najstarej{i ~lan pooblasti.
14. ~len
Ob~inski svet ima:
– statutarno pravno komisijo,
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja,
– komisijo za prito‘be in ugovore ob~anov,
– komisijo za priznanja in odlikovanja.
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15. ~len
Ob~inski svet ima predsednika in dva podpredsednika
sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednika sveta pomagata predsedniku pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravljata posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika.
Sekretarja imenuje ob~inski svet.
16. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj pet ~lanov sveta.
Predlog kandidature se vlo‘i v pisni obliki s podpisi
predlagatelja in s pisnim soglasjem kandidata.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovaju noben kandidat ne dobi zahtevane ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
V primeru, da pri ponovnem glasovanju nobeden od
kandidatov ni dobil potrebne ve~ine glasov, se v naslednjem
krogu glasuje le o kandidatu, ki je dobil v poprej{njem krogu
najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
petih ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog za
razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se volita in razre{ujeta
tudi podpredsednika sveta.
17. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali na zahtevo
najmanj petih ~lanov ob~inskega sveta.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.
18. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen ~e zakon ali ta statut dolo~ata druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, ta statut ali kadar tak{no odlo~itev sprejme
svet z ve~ino prisotnih ~lanov sveta.
19. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Ob~inski svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
2. @upan
20. ~len
Ob~ina ima ‘upana, ki je izvoljen na neposrednih volitvah.
Ob~ina ima pod‘upana, ki ga na predlog ‘upana voli
ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
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21. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino;
– predlaga v sprejem ob~inski prora~un, zaklju~ni ra~un, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta;
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta;
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave;
– predlaga svetu izvolitev pod‘upanov;
– predlaga ob~inskemu svetu sprejem odlo~itev iz pristojnosti ob~inskega sveta;
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi;
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine;
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~ata zakon in ta
statut.
@upan opravlja tudi naloge iz pristojnosti ob~inskega
sveta, ki jih ob~inski svet prenese nanj.
V odsotnosti nadome{~a ‘upana pod‘upan.
22. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega sveta. ^e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje
take odlo~itve na seji ob~inskega sveta.
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~itve.
23. ~len
@upan se ima pravico odlo~iti, ali bo opravljal funkcijo
‘upana profesionalno ali neprofesionalno.
3. Nadzorni odbor
24. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad upravljanjem in razpolaganjem s
premo‘enjem ob~ine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una;
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
25. ~len
Nadzorni odbor {teje 5 ~lanov.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov. Predsednika imenujejo ~lani odbora na prvi seji.
Kandidate lahko predlaga najmanj pet ~lanov ob~inskega sveta, zainteresirane organizacije v ob~ini in najmanj trideset ob~anov. ^lani nadzornega odbora so imenovani na
predlog mandatne komisije z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov
ob~inskega sveta.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upani, delavci ob~inske uprave ter ~lani
poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih
sredstev.
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4. Ob~inska volilna komisija
26. ~len
Ob~inska volilna komisija vodi in izvaja volitve v ob~inski svet in volitve ‘upana.
Naloge ob~inske volilne komisije so:
– skrbi za zakonitost volitev,
– potrjuje posami~ne kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,
– dolo~a voli{~a,
– imenuje volilne odbore,
– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglasi izvoljene ~lane ob~inskega sveta in ‘upana
ter daje poro~ilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehni~no delo v zvezi z
volitvami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem
statutom.
27. ~len
Ob~inski svet dolo~i volilne enote za izvedbo volitev ter
imenuje volilno komisijo. Volilna komisija ima naslednje
naloge:
– opravlja in vodi neposredno tehni~no delo v zvezi z
volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti.
IV. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
28. ~len
Organizacija ob~inske uprave se dolo~a na podlagi dolo~b tega statuta. Organizacijo in delovna podro~ja ob~inske
uprave na predlog ‘upana dolo~i ob~inski svet z odlokom.
29. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren ob~inskemu svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~ine, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet.
30. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad, v okviru katerega se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje dolo~enih nalog uprave.
31. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.
32. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
33. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
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O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni
z zakonom druga~e dolo~eno.

javne zavode, podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske obrate
v okviru ob~inske uprave ter vlaga lasten kapital v dejavnost
oseb zasebnega prava.

34. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih, dolo~enih z zakonom.

42. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

35. ~len
@upan ob~ine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom ministrstva za notranje zadeve.
36. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko odlo~a uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh
zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odlo~a
tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
37. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je oziroma njegov organ v sestavi.
38. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~inski svet, o izlo~itvi tajnika pa ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe v upravnem postopku odlo~a
‘upan, ~e pa upravo vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih oseb tajnik.
Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
39. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
40. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
41. ~len
Za izvajanje nalog splo{nega javnega pomena ustanavlja ob~ina javna podjetja, javne gospodarske zavode in druge

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
43. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi, obremenitvi in odtujitvi nepremi~nin.
44. ~len
Ob~ina se financira iz lastnih virov, sredstev dr‘ave in z
zadol‘itvami v skladu z zakonom.
45. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
46. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
47. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
48. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva stalne prora~unske rezerve ob~ine ali najame posojilo najve~ 5 % sprejetega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O kori{~enju stalne prora~unske rezerve ali najetju
posojila odlo~a ob~inski svet na predlog ‘upana.
49. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~una, vendar najmanj 0,5 %
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.
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Izlo~anje v rezervo se opravi vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2 % letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.

50. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so su{a, potres, ve~ji po‘ari, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalskih ku‘nih bolezni ter rastlinskih in ‘ivalskih
{kodljivcev;
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

VII. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

51. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
52. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
53. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~inski svet oziroma ‘upan po pooblastilu ob~inskega
sveta lahko da poro{tvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob~ina,
vendar najve~ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
54. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so
dolo~eni z zakonom, ostali prihodki ob~ine za financiranje
drugih nalog pa so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– najemnine,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemlji{~ in gozdov,
– prihodki uprave,
– prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.

55. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so:
– zbor ob~anov,
– referendum in
– ljudska iniciativa.
56. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za celotno obmo~je ob~ine po krajevnih skupnostih ali samo za posamezno krajevno
skupnost.
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
^e se zbor ob~anov skli~e samo za posamezno krajevno
skupnost, pa 5 % volivcev v tej krajevni skupnosti.
57. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini lahko razpravlja in daje mnenje:
– o spremembah statuta ob~ine,
– o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e samoupravne lokalne skupnosti,
– o lokalni problematiki,
– o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih ob~inskih
organov,
– o poro~ilih ob~inskih organov, o njihovem delu,
– o spremembah obmo~ja ob~ine.
58. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti razpravlja in daje
mnenja:
– o problematiki v svoji krajevni skupnosti,
– o delu svojega sveta oziroma o njegovem poro~ilu,
– o delu svojega predstavnika v svetu krajevnih skupnosti,
– o delu ob~inskih organov z vidika interesov svoje
skupnosti.
59. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj 10 % volivcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.
60. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodi ob~inska volilna
komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah oziroma odloka o referendumu, ki ga sprejme ob~inski svet.
61. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{e svetovalni
referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da
se ugotovi volja ob~anov.
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Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
62. ~len
Najmanj 5 % volivcev v ob~ini lahko zahteva izdajo ali
razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora to obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
VIII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
63. ~len
Splo{ni akti ob~ine so statut, odloki, poslovnik, pravilniki, odredbe in navodila.
64. ~len
Splo{ne akte lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan, ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
Predlog splo{nega akta po{lje predlagatelj predsedniku
ob~inskega sveta.
Postopek za sprejem splo{nih aktov in drugih aktov
ob~ine se uredi v poslovniku ob~inskega sveta.
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71. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
72. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati osmi dan po
objavi, kolikor ni v aktu druga~e dolo~eno.
2. Posami~ni akti ob~ine
73. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a
ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
74. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ob~inski svet.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil odlo~a dr‘avni organ, ki ga dolo~a zakon.
O zakonitostih dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

IX. KRAJEVNE SKUPNOSTI
65. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
66. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

75. ~len
Ob~ina je organizirana namanj{e lokalne enote – krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti v ob~ini so: ^re{njevec, Kebelj,
Laporje, Leskovec–Stari Log, Makole, Oplotnica, Polj~ane,
Pragersko, Spodnja Polskava, Studenice, [martno na Pohorju, Tinje, Zgornja Lo‘nica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz
[arh, Pohorski odred, Dr. Jagodi~a, Vrhole–Preloge.
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se zagotavljajo v skladu z zakoni in sredstvi prora~una ob~ine.

67. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

76. ~len
Krajani naselja, dela naselja ali ve~ naselij zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko ustanovijo krajevno skupnost.

68. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

77. ~len
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un.

69. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen, ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
70. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

78. ~len
Postopek za ustanovitev ali preoblikovanje krajevne
skupnosti se za~ne s pobudo, ki jo lahko dajo:
– zbor krajanov v krajevni skupnosti,
– svet krajevne skupnosti,
– ob~inski svet.
Pobudo sprejme ob~inski svet. O sprejeti pobudi se
odlo~a na referendumu na tistem obmo~ju, na katerega se
pobuda nana{a.
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79. ~len
Krajevna skupnost se ustanovi ali preoblikuje s sklepom
ob~inskega sveta. Sklep o ustanovitvi oziroma preoblikovanju se sprejme na podlagi izvedenega referenduma v naseljih
oziroma delih naselij, na katere se pobuda za ustanovitev ali
preoblikovanje nana{a.
Referendum je veljaven, ~e je za predlagano pobudo
glasovala ve~ina tistih, ki so se referenduma udele‘ili.
80. ~len
Krajevna skupnost opravlja naloge na na~in, kot je to
dolo~eno v statutu krajevne skupnosti.
Najvi{ji organ odlo~anja v krajevni skupnosti je svet
krajevne skupnosti.
81. ~len
Svet krajevne skupnosti ima predsednika in enega ali
ve~ podpredsednikov.
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pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine, posega v
njene pravice.
88. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
89. ~len
@upan po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in
ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastni nadzor.
Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
{kodo javnih koristi ob~ine.

82. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i tudi ustrezna sredstva.

90. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakonom.

83. ~len
Ob~inski svet mora predhodno zahtevati mnenje organov krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev te krajevne skupnosti.

XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

84. ~len
Skupne interese krajevnih skupnosti v ob~ini usklajuje
svet krajevnih skupnosti, ki ga sestavljajo predsedniki svetov
krajevnih skupnosti.
Svet krajevnih skupnosti se sestaja po potrebi na sklic
‘upana ali predsednika ob~inskega sveta.
Obvezno se skli~e svet, ~e to zahtevajo najmanj trije
~lani sveta krajevne skupnosti.
85. ~len
Svet krajevnih skupnosti daje mnenja in predloge ob~inskemu svetu, ‘upanu, nadzornemu odboru, o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nana{ajo na interese krajevne skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nana{ajo na ob~inski
prora~un, razvoj ob~ine in prostorsko ureditev ob~ine.
86. ~len
Organi ob~ine lahko ustrezno ukrepajo v smislu ureditve razmer v krajevni skupnosti, kolikor organi krajevne skupnosti iz kakr{negakoli vzroka ne opravljajo nalog, ki so dolo~ene v zakonu, statutu krajevne skupnosti ali drugih aktih
oziroma kolikor delujejo v nasprotju z navedenimi predpisi.

X. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU
DO DR@AVE IN [IR[IH LOKALNIH
SKUPNOSTI
87. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine ~e se s predpisi

91. ~len
Statut ob~ine sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta, enako velja za spremembe in dopolnitve statuta.
92. ~len
V aktih, za katere je pristojen ob~inski svet, se v roku
{estih mesecev od dneva sprejema statuta opredeli status in
delovanje krajevnih skupnosti in druge dolo~be, pomembne
za delovanje krajevnih skupnosti.
93. ~len
Do ureditve statusa krajevnih skupnosti obdr‘ijo krajevne skupnosti enak status, kot so ga imele po veljavni
zakonodaji doslej.
94. ~len
Volitve v svete krajevnih skupnosti se izvedejo najkasneje do 31. decembra 1995.
95. ~len
Statut pri~ne veljati osem dni po objavi v uradnem
glasilu.
[t. 1/1-003-1/95
Slovenska Bistrica, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenska Bistrica
dr. Janko ^ar l. r.
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SLOVENSKE KONJICE
1660.
Na podlagi 138. ~lena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91) in na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 14/95) je Ob~inski
svet ob~ine Slovenske Konjice na seji dne 10. maja 1995
sprejel
STATUT
Ob~ine Slovenske Konjice
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
S tem statutom so dolo~ena temeljna na~ela za delovanje in organizacijo ob~ine, oblikovanje ter pristojnosti njenih
ob~inskih organov, organizacija ob~inske uprave in javnih
slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev
v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v ob~ini Slovenske Konjice.
Obmo~je ob~ine Slovenske Konjice obsega obmo~ja
naslednjih naselij: Bezina, Blato, Brdo, Breg pri Konjicah,
Brezje pri Lo~ah, Dobrava pri Konjicah, Dobrne‘, Dra‘a vas,
Gabrovlje, Gabrovnik, Jernej pri Lo~ah, Kamna gora, Kloko~ovnik, Koble, Kola~no, Konji{ka vas, Kraberk, Kravjek,
Lipoglav, Li~enca, Lo~e pri Polj~anah, Mali Breg, Mla~e,
Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Ostro‘no pri Ponikvidel, Penoje, Perovec, Petelinjek, Podob, Podpe~ ob Dravinji,
Polene, Preloge pri Konjicah, Pre‘igal, Selski vrh, Slovenske
Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Gru{ovje, Spodnje La‘e, Spodnje Preloge, Stare Slemene, Strtenik, Suhadol,
[kalce, [kedenj, [pitali~ pri Konjicah, Tepanje, Tepanjski
vrh, Tolsti vrh, Ve{enik, Zbelovo, Zbelovska gora, Ze~e,
Zgornja Pristava, Zgornje La‘e, @i~e.
Obmo~je ob~ine Slovenske Konjice dolo~a zakon.
Ob~ina Slovenske Konjice je organizirana na manj{e
lokalne skupnosti, dele naselij, naselja ali ve~ naselij.
2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojih ob~anov. V okviru ustave
in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje
naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter naloge,
ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost
dr‘ava.
3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in
sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.
4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
tridesetih dneh.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ ob~ine je: Stari trg 29, Slovenske Konjice.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki vsebuje ozna~bo (grb) in ime
ob~ine.
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Grb Ob~ine Slovenske Konjice ima obliko {~ita s poljem rde~e barve z zlato obrobo. Na rde~em polju je v levo
vzpenjajo~ neosedlan konj bele barve.
Zastava ob~ine je belo rumene barve. Razmerje barv je
50 : 50. Sredi zastave je grb ob~ine.
@ig ob~ine je okrogle oblike z napisom Ob~ina Slovenske Konjice.
V sredini ‘iga je grb ob~ine kot je dolo~en z odlokom o
grbu in zastavi Ob~ine Slovenske Konjice.
Ob~inski svet lahko z odlokom dolo~i tudi ob~inski
praznik.
6. ~len
Ob~ina Slovenske Konjice se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Slovenske Konjice sodeluje z drugimi ob~inami
za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti in
solidarnosti.
II. NALOGE OB^INE
7. ~len
Ob~ina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih dolo~i s tem statutom ali so dolo~ene z zakonom.
Ob~ina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev
opravlja zlasti naslednje naloge:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– omogo~a gospodarski razvoj ob~ine,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove~anje najemnega socialnega sklada stanovanj,
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne slu‘be,
– pospe{uje slu‘be socialnega skrbstva, za pred{olsko
varstvo, osnovno varstvo otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja,
– ureja in vzdr‘uje vodovodne in energetske komunalne
objekte,
– pospe{uje vzgojnoizobra‘evalno, informacijsko, dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno in drugo dejavnost na svojem obmo~ju,
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije,
– gradi, vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne
poti, rekreacijske in druge javne povr{ine,
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– organizira komunalno-redarsko slu‘bo in skrbi za red
v ob~ini,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~,
– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov,
– organizira pomo~ in re{evanje za primere elementarnih in drugih nesre~,
– organizira opravljanje pokopali{ke in pogrebne slu‘be,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sprejema statut ob~ine in druge splo{ne akte,
– organizira ob~insko upravo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
8. ~len
Ob~ina opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no
funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na
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podlagi pisne zahteve statisti~ne in eviden~ne podatke od
poobla{~enih organov za zbiranje statisti~nih in eviden~nih
podatkov.
9. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve (razen ~e ni z zakonom
dolo~eno druga~e), ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih
objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– in druge prene{ene pristojnosti.
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nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
12. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
2. Ob~inski svet
13. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~lane komisij in odborov ob~inskega sveta,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave
glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor s tem statutom ali odlokom za odlo~anje o tem ni
poobla{~en ‘upan,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila in daje poro{tva,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prenosu nalog iz dr‘avne pristojnosti
na ob~ino,
– daje mnenje k imenovanju na~elnikov upravnih enot,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo pravic
uporabnikov javnih dobrin,
– razpravlja o koncesijah in jih dodeljuje, razen v primerih, ko zakon izrecno dolo~a druga~e,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut.

III. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be
10. ~len
Organi ob~ine so: ob~inski svet, ‘upan, nadzorni odbor
in ob~inska volilna komisija.
Ob~inski svet in ‘upan se volita na tajnih volitvah,
nadzorni odbor in komisijo pa imenuje ob~inski svet.
Organi ob~ine se volijo oziroma imenujejo za {tiri leta.
11. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstav-

14. ~len
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pristojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
15. ~len
Ob~inski svet ima 23 ~lanov.
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
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16. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~ine so ob~inski funkcionarji.
17. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.
18. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, ga sklicuje
in vodi njegove seje.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov,
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.
Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika. Sekretarja imenuje
ob~inski svet.
19. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta predlaga
komisija za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, lahko pa tudi najmanj ~etrtina ~lanov
sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Najmanj ~etrtina ~lanov sveta lahko predlaga razre{itev
predsednika sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog za
razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
20. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, nadzornega odbora ali na zahtevo
najmanj ~etrtine ~lanov.
Predsednik skli~e sejo ob~inskega sveta tudi na zahtevo
‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
najmanj pa pol ure, rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo
~lani sveta predstavnikom ob~inskih odborov in ‘upanu, ter
za odgovore nanje.
21. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i.
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@upan in ~lani komisij in odborov ob~inskega sveta
imajo pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta.
Predstavniki ob~inskih odborov in komisij so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.
22. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen ~e zakon ali ta statut dolo~ata druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut, in kadar tako izglasuje ve~ina
prisotnih ~lanov sveta.
23. ~len
Ob~inski svet ureja svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
3. Ob~inska volilna komisija
24. ~len
Ob~inska volilna komisija vodi in izvaja volitve v ob~inski svet in volitve ‘upana.
Naloge ob~inske volilne komisije so:
– skrbi za zakonitost volitev,
– potrjuje posami~ne kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,
– dolo~a voli{~a,
– imenuje volilne odbore,
– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglasi izvoljene ~lane ob~inskega sveta in ‘upana
ter daje poro~ilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehni~no delo v zvezi z
volitvami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem
statutom.
4. Komisije in odbori ob~inskega sveta
25. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta.
Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in
odbore kot svoja stalna in za~asna delovna telesa. Komisije
in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega delovnega podro~ja v skladu s tem statutom in poslovnikom ob~inskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta in
dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.
Sestavo, pristojnosti in na~in dela odborov in komisij
dolo~i ob~inski svet s posebnim aktom.
4.1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
26. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja ter administrativne zadeve, ki jo imenuje
izmed ~lanov ob~inskega sveta.
Komisija ima predsednika in {tiri ~lane.
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Kandidate za predsednika in ~lane komisije lahko predlaga vsak ~lan sveta.
Pristojnosti in na~in dela komisije ob~inski svet podrobneje uredi s posebnim aktom.
4.2. Statutarnopravna komisija
27. ~len
Ob~inski svet imenuje statutarnopravno komisijo.
Ob~inski svet imenuje komisijo na predlog komisije za
mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja in administrativne
zadeve.
Statutarnopravna komisija ima predsednika in {tiri ~lane.
Pristojnosti in na~in dela komisije ob~inski svet podrobneje uredi s posebnim aktom.
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mu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje.
^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je z zakonom prene{ena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.
33. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in ob~inskih odborov ter komisij, sej nadzornega odbora pa le
na njegovo povabilo.
34. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog iz svoje pristojnosti.

5. Nadzorni odbor
28. ~len
Nadzorni odbor je pet~lanski organ, ki:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
29. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
Predsednika in {tiri ~lane nadzornega odbora imenuje
ob~inski svet.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave in drugi javni uslu‘benci
ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
6. @upan
30. ~len
Ob~ina ima ‘upana in pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa voli ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov izmed
ob~anov.
31. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v obravnavo in sprejem
prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– dolo~i sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz
pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan.
32. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inske-

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
35. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
36. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino, za eno ali
ve~ krajevnih skupnosti, eno ali ve~ naselij in za del naselja.
Skli~e ga ‘upan na lastno pobudo, na pobudo ob~inskega sveta, sveta krajevne skupnosti ali na zahtevo petih odstotkov volilcev v ob~ini oziroma njenem delu, ki ga dolo~a ta
statut.
37. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
38. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti :
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
39. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.
40. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
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Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
41. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 39. in 40. ~lena tega statuta.
42. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
IV. OB^INSKA UPRAVA
1. Organizacija ob~inske uprave
43. ~len
Organizacija ob~inske uprave se dolo~a na podlagi dolo~b tega statuta. Organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave na predlog ‘upana dolo~i ob~inski svet z odlokom.
44. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
@upan lahko pooblasti tajnika za vodenje uprave, podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja in za druge naloge.

[t. 34 – 22. VI. 1995

Ob~inska uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise
dr‘ave, kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o
upravnih stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
48. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni
z zakonom druga~e dolo~eno.
49. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih, dolo~enih z zakoni.
50. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko
odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje
teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko
na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
51. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.
52. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo
vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.
2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

45. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Tajnika imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
@upan imenuje v skladu s sistemizacijo delovnih mest
vi{je upravne, upravne in strokovno tehni~ne delavce.

53. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

46. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom in
sistemizacijo delovnih mest, dolo~i ‘upan.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

47. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.

54. ~len
Ob~ina Slovenske Konjice zagotavlja lokalne javne slu‘be na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
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– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
55. ~len
Ob~ina Slovenske Konjice skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
56. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ter drugih
nalog iz svoje pristojnosti, ustanavlja ob~ina javna podjetja
in javne gospodarske zavode, podeljuje koncesije in oblikuje
re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.
57. ~len
Ob~inski svet z odlokom ustanovi podjetje, javno podjetje ali javni zavod ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
58. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin.
59. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
60. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
61. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
62. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
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63. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
64. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2% letni dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
65. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
66. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.
Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
67. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
68. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
69. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
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O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina lahko daje poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
70. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic,
– drugi prihodki.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.
71. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni,
– drugi prihodki.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
72. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
73. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Delovna telesa ob~inskega sveta lahko sprejmejo poslovnik za svoje delo.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
74. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
75. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
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76. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
77. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
78. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
79. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
80. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Predlog prora~una ob~ine pripravi ‘upan, ki ga predlo‘i
ob~inskemu svetu najkasneje do 31. marca teko~ega leta.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
2. Postopek za sprejem odloka
81. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
Postopek za sprejem odlokov dolo~a poslovnik ob~inskega sveta.
82. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pri~nejo
veljati osmi dan po objavi.
3. Posami~ni akti ob~ine
83. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti: s sklepom ali odlo~bo odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
84. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.
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O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
VIII. KRAJEVNE SKUPNOSTI
85. ~len
Ob~ina je organizirana na manj{e lokalne enote – krajevne skupnosti.
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo tudi ~etrtne in va{ke skupnosti.
Krajevne skupnosti v ob~ini so: Bezina, Ve{enik–Brdo,
Dobrava–Gabrovlje, Spodnje Gru{ovje, Slovenske Konjice,
Ze~e, Konji{ka vas, [pitali~, Sojek–Kamna gora, Polene,
Tepanje, @i~e, Dra‘a vas, Lo~e, Zbelovo in Jernej.
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se zagotavljajo v skladu z zakoni.
86. ~len
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un.
87. ~len
Pobudo o oblikovanju krajevne, va{ke ali ~etrtne skupnosti sprejmejo prebivalci na zborih krajanov, skladno z zakonom.
88. ~len
Krajevna skupnost opravlja naloge na na~in kot je to
dolo~eno v statutu krajevne skupnosti.
Najvi{ji organ odlo~anja v krajevni skupnosti je svet
krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni
skupnosti za {tiri leta.
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
89. ~len
Svet krajevne skupnosti ima predsednika in enega ali
ve~ podpredsednikov.
90. ~len
Ob~inski svet je dol‘an zaprositi za mnenje organe krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti.

IX. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
91. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.
92. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
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93. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.
94. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.
95. ~len
Ob~inski odbori in komisije so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi
oblikujejo ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh
in to:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.
X. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO
IN DRUGO SODELOVANJE
96. ~len
Ob~ina Slovenske Konjice se lahko pove‘e z drugimi
sosednjimi ob~inami v {ir{o lokalno skupnost (pokrajino)
zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se lahko izvede referendum.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
97. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ene s
pokrajinskim statutom so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.
98. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.
99. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.
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XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
100. ~len
Dosedanji organi krajevnih skupnosti opravljajo pristojnosti po tem statutu do izvedbe volitev v svete krajevnih
skupnosti in sicer najdlje do 31. 12. 1995.
101. ~len
Dosedanja komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja, izvoljena na prvi seji ob~inskega sveta, nadaljuje po sprejemu statuta ob~ine z delom kot komisija za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja ter administrativne zadeve.
Dosedanja komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta, imenovana na prvi seji ob~inskega sveta, nadaljuje po sprejemu statuta ob~ine z delom kot
statutarnopravna komisija.
102. ~len
Statut je sprejet, ko ga z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sprejme ob~inski svet in za~ne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
103. ~len
Z dnem sprejema statuta Ob~ine Slovenske Konjice,
preneha veljati dosedanji statut Ob~ine Slovenske Konjice
(Uradni list SRS, {t. 23/82) in odlok o volitvah v zbore
skup{~ine ob~ine ter o pristojnostih in delu Skup{~ine ob~ine
Slovenske Konjice (Uradni list SRS, {t. 1/90).
[t. 061-1/95-0
Slovenske Konjice, dne 10. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

[ENTJUR PRI CELJU
1661.
Ob~inski svet ob~ine [entjur pri Celju je na podlagi 64.
~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93;
6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 – odlo~ba US RS in Uradni
list RS, {t. 57/94) ter 13. ~lena za~asnega statutarnega sklepa
Ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 8/95) na seji dne
24. aprila 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine [entjur pri Celju
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
Obmo~je Ob~ine [entjur pri Celju obsega obmo~ja naslednjih naselij: Bezovje pri [entjurju, Bobovo pri Ponikvi,
Boletina, Botri~nica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec, ^rnolica, Dobje pri Le-
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si~nem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina,
Dole, Dolga gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, Golobnjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Slivnici,
Gori~ica, Grobelno – del, Gru{ce, Hotunje, Hrastje, Hru{evec, Hru{ovje, Jakob pri [entjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin
vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno,
Kostrivnica, Ko{nica, Krajn~ica, Krivica, Laze pri Dramljah,
La‘i{e, Loka pri @usmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca,
Luterje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostro‘no pri Ponikvi
– del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinski vas,
Planinski vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, Podle{je, Podlog
pod Bohorjem, Podpe~ nad Marofom, Podpe~ pri [entvidu,
Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Prese~no, Primo‘ pri
[entjurju, Proseni{ko, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno,
Repu{, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi,
Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Sr‘evica, Stop~e, Stra‘a na Gori, Stra{ka gorca, Suho,
Svetelka, [edina, [entjur, [entvid pri Planini, [ibenik, [karnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Tr{ka gorca, Turno, Uni{e, Vejice,
Vezovje, Ve~je Brdo, Viso~e, Vodice pri Kalobju, Vodice
pri Slivnici, Vodru‘, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Ur{ulo, Zavr{e pri Dobjem, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Zlate~e pri [entjurju, @egar.
2. ~len
Ob~ina varuje koristi ob~anov. V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki
so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni ter naloge, ki jih s
soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in preko organov ob~ine.
Ob~ina se lahko pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi skupnostmi.
4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
tridesetih dneh.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ Ob~ine [entjur pri Celju je v [entjurju, Mestni
trg 10.
Pe~at Ob~ine [entjur pri Celju je v obliki kroga, ki ima
v zgornji kro‘nici napis OB^INA, v spodnjem delu kro‘nice
napis [ENTJUR PRI CELJU, v sredini pa simbol – grb
ob~ine.
Ob~ina ima naslednje simbole:
– grb je v obliki {~ita, podlage cinober rde~e barve, na
katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja.
Konjenik je kadmijevo rumenozlate barve, konj belosrebrne,
zmaj pa kromoksid zelene barve;
– zastava je pravokotne oblike, razdeljena na {tiri enako
velike dele, od katerih je zgornji levi del cinober rde~e barve;
spodnji desni del kromoksid zelene barve; ostala dva dela pa
sta bela. V sredini je grb v barvah in oblikah navedenih v
prej{njem odstavku;
– himna ob~ine je B. Ipavca “Domovini”.
Praznik ob~ine je 24. september. To je dan, ko je [entjur leta 1639 dobil tr{ke pravice.
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6. ~len
Ob~inski svet podeljuje posameznikom, dru{tvom in
ustanovam plakete in priznanja “Ob~ine [entjur pri Celju”.
Na~in evidentiranja, predlaganja dobitnikov ter kriterije
in druga vpra{anja v tej zvezi se dolo~ijo s splo{nim aktom
ob~ine.
7. ~len
V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti:
Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Slivnica pri Celju, Kalobje, Loka pri @usmu, Planina pri Sevnici, Ponikva,
Prevorje, [entjur – mesto in [entjur – okolica.
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost.
Odlo~itev o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo
prebivalci na referendumu z ve~ino glasov tistih, ki so se
udele‘ili referenduma. Referendum je veljaven, ~e se ga je
udele‘ila najmanj polovica volivcev z obmo~ja, za katerega
se oblikuje krajevna skupnost.
Krajevna skupnost je pravna oseba.
8. ~len
Ob~inski svet lahko z odlokom, ki se sprejema z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov ob~inskega sveta prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje
krajevne skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi
ustrezna sredstva.
Odgovornost krajevne skupnosti v pravnem prometu je
popolna.
9. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti soglasje organov
krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.
10. ~len
Ob~ina [entjur pri Celju sodeluje z drugimi ob~inami
za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti.
II. NALOGE OB^INE
11. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– sprejema na~rt razvoja ob~ine
– sprejema prostorske plane
– predpisuje lokalne davke
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne povr{ine
– ureja javni red v ob~ini
– ureja delovanje ob~inske uprave
– ureja ob~inske javne slu‘be
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem
ob~ine
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine
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– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost
– razvoj {porta in rekreacije
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti
za prepre~evanje bla‘itev posledic naravnih in drugih nesre~;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje
– upravlja lokalne javne slu‘be
– vodi javna in druga podjetja, ki jih je ustanovila ob~ina
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost
– gradi komunalne objekte in naprave
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in odborov ter ob~inske uprave
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘avanja, izobra‘evanje odraslih in mladine, raziskovalne dejavnosti, kulture, {portna, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti
– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti)
– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost in civilno za{~ito
– zagotavlja sredstva za financiranje svojih nalog za{~ite in re{evanja pred naravnimi in drugimi nesre~ami
– zagotavlja sredstva za vzdr‘evanje javnih zakloni{~ v
ob~ini
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,
slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~
– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe
za varstvo pred po‘arom
– organizira sistem alarmiranja
– zagotavlja nujna sredstva za za~asno nastanitev in
oskrbo ogro‘enih prebivalcev
– zagotavlja sredstva za delovanje krajevnih skupnosti
– zagotavlja raz{iritev telefonskega omre‘ja po celi ob~ini enakomerno
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be;
5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne povr{ine
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– vodovodne in energetske komunalne objekte
– sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
7. zagotavlja in organizira:
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje
prebivalstva o prete~ih nevarnostih
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih
nesre~ah
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za{~ite za osebno in vzajemno za{~ito oziroma re{evanje in
pomo~
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami
– izvensodno poravnavo sporov;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine
– pomaga pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju
mobilizacije
– pomaga pri pripravah in organiziranju proizvodnje in
storitev v vojni;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, o koncesijah
– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne slu‘be ter nalo za{~ite, re{evanja in
pomo~i.
12. ~len
Ob~ina opravlja tudi druge zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice
– razgrinjanje volilnih imenikov
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
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– mrli{ko ogledno slu‘bo
– dolo~anje komunalnih dejavnosti javnega pomena
– organizacijo dimnikarske slu‘be
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih
objektov
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov
– vzdr‘evanje gozdnih cest
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom
– urejanje lokalnega prometa
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma
– predpisovanje prometnih ureditev in parkirnih povr{in
– urejanje lokalnega potni{kega prometa
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov
– ostale dejavnosti gospodarskih javnih slu‘b.
13. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja
– davek na dedi{~ine in darila
– davek na dobitke od iger na sre~o
– davek na promet nepremi~nin
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
stanovanja, lokalne in druge ob~inske objekte
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja
– in druge lokalne davke.
III. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be

zbor
– ob~insko upravno nadzorstvo
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine
– dolo~anje pogojev za porabo stavbnih zemlji{~
– odlo~anje o rabi prostora
– izdelavo in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine
– ukrepe za za{~ito okolja
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost

14. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan ter nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
Ob~ina ima poveljnika in {tab civilne za{~ite ob~ine ter
poveljnike in {tabe civilne za{~ite sektorjev oziroma krajevnih skupnosti.
15. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
16. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.
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Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
ob~inskih odborov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
17. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a najmanj polovica njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet
18. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja in {teje 27
~lanov in s pristojnostjo, kot jo dolo~a zakon in ta statut.
19. ~len
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine
– sprejema odloke in druge ob~inske akte
– sprejema poslovnik za svoje delo
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine
– potrjuje za~asne nujne ukrepe
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njihove ~lane
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora
– imenuje in razre{uje volilne odbore za ob~inske volitve in ob~insko volilno komisijo
– imenuje in razre{uje pod‘upana na predlog ‘upana
– imenuje in razre{uje ob~inskega tajnika na predlog
‘upana
– nadzoruje delo odborov, ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave glede izvr{evanja nalog
– sprejema organizacijo delovnega podro~ja ob~inske
uprave na predlog ‘upana
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne odlo~a
‘upan
– odlo~a o najemu ob~inskega dolgoro~nega posojila
– razpisuje referendum
– daje pobudo za sklic zborov ob~anov, dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be
– daje koncesije
– dolo~a cene komunalnih storitev
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut
– daje soglasje k cenam storitev podjetij, katerih je ustanovitelj ob~ina
– daje soglasja k imenovanjem ravnateljem osnovnih
{ol, VVO ter direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovitelj
je ob~ina
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
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– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote
– imenuje in razre{uje predstavnike v sosvetu na~elnika
upravne enote
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesre~ami
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi
in drugimi nesre~ami
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter
na~in njihovega delovanja v vojni
– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi po‘arnega sklada
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote.
20. ~len
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pristojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
21. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v Ob~ini
[entjur pri Celju stalno prebivali{~e.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~a odlok ob~inskega sveta.
22. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta.
Do izvolitve predsednika ob~inskega sveta vodi sejo
najstarej{i ~lan sveta.
23. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.
Ob~inski svet ima lahko sekretarja, ki pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnike in
opravlja druge administrativne zadeve za ob~inski svet, odbore in komisije.
^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega
razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upravi.
24. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj pet ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
petih ~lanov sveta, na utemeljen predlog. Predsednik je razre{en, ~e za predlog za razre{itev glasuje najmanj polovica
vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta in sekretar.
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25. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo; mora pa ga sklicati na zahtevo najmanj petih ~lanov ob~inskega sveta ali nadzornega odbora.
Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.
Predsednik sklicuje redne seje praviloma vsak mesec,
vendar pa najmanj enkrat na tri mesece.
Dnevni red sveta predlaga kolegij predsednika ob~inskega sveta, na lastno pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine
~lanov sveta.
Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo
pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje.
O sprejemu dnevnega reda odlo~a ob~inski svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
rezerviran za pisna vpra{anja in pobude svetnikov, ki jih
dajejo ~lani sveta predstavnikom ob~inskih odborov oziroma
‘upanu in vsem voljenim in imenovanim funkcionarjem ter
vi{jim upravnim delavcem.
26. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko ob~inski svet sklene, da
se javnost izklju~i.
@upan, pod‘upan, tajnik in vi{ji upravni delavci imajo
pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki
ob~inskih odborov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni
udele‘evati seje in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.
27. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je praviloma javno.
O zadevi, o kateri se na seji odlo~a z glasovanjem lahko
najmanj devet svetnikov zahteva tajno glasovanje.
Volitve, imenovanje ter razre{itev predsednika ob~inskega sveta, podpredsednika ob~inskega sveta, pod‘upana,
sekretarja ob~inskega sveta in tajnika ob~ine, ob~inski svet
odlo~a s tajnim glasovanjem.
28. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
3. Ob~inski odbori in komisije
29. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– za gospodarske dejavnosti in ob~insko premo‘enje
– za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo
– za dru‘bene dejavnosti
– za kmetijstvo
– za kulturo
– in druge v skladu s sklepom
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– poleg ob~inskih odborov ima ob~inski svet upravne
odbore skladov, ki so pravne osebe in imajo pristojnosti in
sestavo odborov dolo~eno z ustreznimi zakoni, statuti skladov in pravilniki skladov.
30. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske komisije:
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ter odlikovanja
– komisijo za pripravo statuta, poslovnika in normativnih aktov
– komisijo za vloge in prito‘be
– in druge v skladu s sklepom sveta.
31. ~len
Ob~inske odbore in komisije sestavlja najmanj pet ~lanov. Vsaka politi~na stranka zastopana v ob~inskem svetu
ima v sestavu najmanj enega ~lana odbora ali komisije.
Odbor ali komisija lahko povabi k sodelovanju tudi
zunanje strokovnjake, ki pa nimajo pravice glasovanja.
Za odbore in komisije, ki imajo v skladu z drugimi
pravnimi akti vi{je {tevilo ~lanov, se ~lani dolo~ijo v skladu z
proporcionalno zastopanostjo strank v ob~inskem svetu.
Proporcionalna zastopanost svetnikov izvoljenih na listah posameznih politi~nih strank se upo{teva tudi pri vseh
imenovanjih predstavnikov ob~inskega sveta v razne zunanje
organe.
32. ~len
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja:
– predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristojnosti
– obravnava pravilnike in druge akte ter jih predlaga
ob~inskemu svetu v sprejem
– daje mnenje in predloge ob~inskemu svetu, v skladu s
statutom ob~ine in poslovnikom sveta v okviru dane pristojnosti.
Ob~inski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih
poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v
odlo~anje ob~inskemu odboru z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
33. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~inski svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru ali komisiji.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta izvoli nov odbor.
34. ~len
Ob~inske odbore in komisije izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov ali ob~anov.
Predsednika ob~inskega odbora izvolijo ~lani odbora
izmed sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov odbora. Predsednik
odbora ali komisije mora biti ~lan ob~inskega sveta.
35. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo
glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 34 – 22. VI. 1995

glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni vsi ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.
^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih ~lanov
odbora.
36. ~len
Predsednik sveta, podpredsednik sveta, predsedniki odborov in komisij ter ~lani ob~inskih organov lahko odstopijo.
Odstop mora biti posredovan v pismeni obliki.
V primeru odstopa se izvedejo nadomestne volitve, v
skladu z dolo~ili tega statuta ali v skladu z zakonom.
4. Nadzorni odbor
37. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
38. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
Vsaka politi~na stranka, ki je zastopana v ob~inskem
svetu predlaga enega ~lana.
Nazorni odbor vodi predsednik, ki ga imenuje ob~inski
svet.
^lani nadzornga odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega
sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
5. @upan
39. ~len
Ob~ina ima ‘upana in pod‘upana.
@upan opravlja svoje delo na~eloma poklicno.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov, na
predlog ‘upana.
40. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta in ob~inskih odborov
– nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre~ami in uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~
– imenuje poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine,
sektorjev in krajevnih skupnosti ter poverjenike za civilno
za{~ito
– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja
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– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge
organizacije, ki opravljajo javno slu‘bo oziroma naloge za{~ite, re{evanja in pomo~i
– vodi za{~ito, re{evanje in pomo~
– dolo~i ostale gospodarske dru‘be, zavode in druge
organizacije na obmo~ju ob~ine, ki morajo izdelati na~rte
za{~ite in re{evanja
– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju in obmo~ju ob~ine
– odredi evakuacijo ogro‘enih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma dolo~i lastnike in uporabnike stanovanjskih hi{,
ki morajo za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogro‘ene osebe
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~inski svet ne more sestati
– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost oziroma
na dol‘nost v civilni za{~iti ter uresni~evanje materialnih
dol‘nosti
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega
sveta lahko predlo‘i tudi vsak posamezni ~lan ob~inskega
sveta
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine
– ~e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan.
41. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ali sklepa ob~inskega sveta, ~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje.
^e ob~inski svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni
sklep ali akt objavi, ‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je z zakonom poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.
42. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.
43. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti.
@upan lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje posami~nih nalog.
@upanu preneha mandat v primeru smrti, izgube opravilne sposobnosti, odstopa ali v primeru nezdru‘ljivosti funkcij. ^e ‘upanu preneha mandat pred potekom mandatne dobe, razpi{e ob~inska volilna komisija naknadne volitve.
@upan lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pismeni obliki in posredovana predsedniku ob~inskega sveta.
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Predsednik ob~inskega sveta je dol‘an v roku sedem dni
sklicati sejo ob~inskega sveta in o tem sprejeti ugotovitveni
sklep ter ga posredovati predsedniku ob~inske volilne komisije, da razpi{e naknadne volitve za ‘upana.
Kadar nastopijo razlogi, da ‘upan ne more opravljati
svoje naloge, opravlja naloge ‘upana, pod‘upan.
43.a ~len
Operativno strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih
sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini izvajajo poveljnik
in {tab civilne za{~ite ob~ine, poveljniki in {tabi civilne
za{~ite sektorjev oziroma krajevnih skupnosti ter poverjeniki
za civilno za{~ito, v ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti
in na~rte za{~ite in re{evanja.
Poveljniki in poverjeniki za civilno za{~ito iz prej{njega
odstavka so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite. Pri vodenju za{~ite, re{evanja in
pomo~i imajo tudi posebna pooblastila.

6. Organi krajevnih skupnosti
44. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Sestavljen je teritorialno.
Svet KS volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni skupnosti.
45. ~len
Svet KS odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih
samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta KS se smiselno uporabljajo
dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet KS podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovnikom.
46. ~len
Svet KS izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
47. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
48. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
49. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti
– razpravlja o lokalni problematiki
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu
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– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine
– daje mnenja in pobude o zadevah iz prej{njih alinej.
50. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o spremembah statuta KS
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti
– daje mnenja in pobude o zadevah iz prej{njih alinej.
51. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.
52. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum. Mora pa ga razpisati, ~e to
zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volilcev, ki so glasovali.
53. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
54. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena iz ob~inske pristojnosti, da se ugotovi volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
55. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
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IV. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
56. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi dolo~a ‘upan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.
57. ~len
Ob~insko upravo vodi tajnik ob~ine, ki ga imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu. @upan lahko pooblasti
tajnika za podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja.
58. ~len
Ob~inska uprava opravlja na delovnih podro~jih, dolo~enih s tem odlokom vse upravne naloge iz pristojnosti ob~ine in prenesene naloge s strani dr‘ave.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje ob~inskih predpisov za izvr{evanje statuta,
odlokov ter drugih splo{nih aktov in odlo~itev ob~inskega
sveta ter ob~inskih odborov in komisij
– izdajanje posami~nih upravnih aktov
– priprava splo{nih aktov, prora~una in zaklju~nega ra~una ter drugih aktov, poro~il in drugih gradiv za ob~inske
odbore in ob~inski svet
– upravljanje z ob~inskim premo‘enjem
– zagotavljanje izvajanja javnih slu‘b in nadzor nad
njihovim izvajanjem
– pospe{evanje razvoja na podro~ju gospodarstva in
dru‘benih dejavnosti.
Urad ‘upana opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti
ob~inske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni
oddelki.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem podro~ju.
Delavci in funkcionarji ob~inske uprave ne morejo
opravljati posameznih del v dr‘avnem organu, podjetju, zasebnem delodajalcu ter osebnega samostojnega dela, ~e je to
delo neposredno vezano z delom v ob~inski upravi in se to
opredeli v odlo~bi o delovnem razmerju.
59. ~len
Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu.
60. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Naloge ob~inske uprave opravljajo zaposleni v upravi,
v skladu z aktom o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave.
@upan lahko pooblasti za odlo~anje v zvezi z delovnim
razmerjem zaposlenih tajnika ob~ine.
Akt o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana.
61. ~len
Za ~lana ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘upana in tajnika se uporabljajo dolo~be zakona o funkcionarjih dr‘avnih
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organih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93)
in dolo~be zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
{t. 18/94).
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o
delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika ob~inske
uprave dolo~i koli~nik za dolo~itev osnovne pla~e najve~ v
vi{ini, ki ne dosega koli~nika delovnega mesta na~elnika
upravne enote.
62. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
63. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja ‘upan, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega
postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
64. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih dolo~enih z zakonom.
65. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov v
upravnem postopku.
@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
66. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu.
67. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.
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68. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo
vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.
Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
69. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje opravljanja nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti.
70. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonskimi
predpisi.
V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
71. ~len
Ob~ina [entjur pri Celju organizira javne slu‘be ali
sklepa pogodbe in podeljuje koncesije, na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo
– varstvo pred po‘ari
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
– ravnanje s komunalnimi odpadki
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka
– organizira komunalno redarsko slu‘bo
– organizira delo na ostalih podro~jih dolo~enih z ustreznimi ob~inskimi akti.
72. ~len
Ob~ina [entjur pri Celju skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo
– plakatiranje in okra{evanje naselij
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost
– urejanje lokalnih cest
– deratizacijo in dezinfekcijo.
73. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja
ob~ina javna podjetja in javne gospodarske slu‘be, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate.
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74. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega
izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.
VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
75. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~nine in premi~ne stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice, razen
premo‘enja krajevnih skupnosti, ki je zgrajeno s samoprispevkom ali prostovoljnim delom in ni zajeto v zbirni bilanci
ob~ine.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih svetnikov.
76. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
77. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
78. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
79. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
80. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najetju dolgoro~nega posojila odlo~a ob~inski svet na
predlog ‘upana z ve~ino vseh navzo~ih ~lanov ob~inskega
sveta.
81. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
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se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
82. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
83. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
O zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaklju~i prora~un.
Zaklju~ni prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do
konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
84. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
85. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne namene in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
86. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
87. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila
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– davek na dobitke iger na sre~o
– davek na promet nepremi~nin
– upravne takse
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic
– dodeljena sredstva po‘arne takse
– in drugi davki dolo~eni z zakonom.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.
88. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a
– krajevne takse
– komunalne takse
– pristojbine
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda
– prihodki uprave
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je lahko do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
89. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
90. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje finan~no-knjigovodska
slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik
in nadzorni odbor.
VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
91. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski odbor lahko sprejme poslovnik za delo.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
92. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
93. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
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94. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a na~in
njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
95. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
96. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
97. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
98. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.
2. Postopek za sprejem odloka
99. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
ob~ini.
Osnutek odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
100. ~len
Osnutek odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.
101. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
102. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in ‘upanu tudi kadar ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem dolo~enim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka po dvofaznem postopku.
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103. ~len
V obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih, ki
zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter temeljnih
re{itvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet o predlogu
odloka. Ko ob~inski svet kon~a razpravo o predlogu odloka,
~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo.
104. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
105. ~len
V drugi obravnavi odloka (predlog) lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj tri dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
106. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti
je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je
navzo~ih najmanj polovica ~lanov, glasuje najmanj ve~ina
navzo~ih ~lanov.
l07. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega
prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.
108. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.
3. Posami~ni akti ob~ine
109. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a
ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, prenesene
pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil.
110. ~len
Organi ob~ine in nosilci javnih pooblastil odlo~ajo o
pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o
njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem
postopku.
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O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a pristojni dr‘avni
organ, ki ga dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
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O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini izvede referendum.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

111. ~len
O~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.

117. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav
– gradnja in financiranje medob~inskih cest
– pospe{evanje razvoja gospodarstva, obrti, kmetijstva
in turizma
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami.

112. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

118. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov na tajnem glasovanju. Med predlaganimi kandidati je lahko tudi ‘upan ob~ine. Izvoljeni so tisti predlagani
kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med kandidati, ki so
dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje ponovi.

113. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

119. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

114. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z izdanimi akti prizadete pravice in
koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.
115. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO
IN DRUGO SODELOVANJE
116. ~len
Ob~ina [entjur pri Celju se lahko pove‘e z drugimi
sosednjimi ob~inami v {ir{o lokalno skupnost ali pokrajino,
zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
120. ~len
Odloki in drugi akti Ob~ine [entjur pri Celju morajo
biti usklajeni s tem statutom v roku enega leta od pri~etka
veljavnosti statuta.
121. ~len
Z dnem, ko pri~ne veljati ta statut preneha veljati statut
Ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 22/91-I) in
za~asni statutarni sklep Ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list
RS, {t. 8/95).
122. ~len
Ta statut za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 012-4/95-1
[entjur pri Celju, dne 24. aprila 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
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1662.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet
ob~ine [entjur pri Celju na seji dne 24. aprila 1995 sprejel
ODLOK
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave
Ob~ine [entjur pri Celju
1. ~len
Ob~inska uprava je enovit organ, ki ima notranje organizacijske enote oddelke in urad.
2. ~len
Delo ob~inske uprave vodi tajnik ob~ine.
@upan daje tajniku ob~ine usmeritve in navodila za
vodenje ob~inske uprave.
3. ~len
Ob~inska uprava opravlja na delovnih podro~jih, dolo~enih s tem odlokom vse upravne naloge iz pristojnosti ob~ine in prenesene naloge s strani dr‘ave.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje ob~inskih predpisov za izvr{evanje statuta,
odlokov ter drugih splo{nih aktov in odlo~itev ob~inskega
sveta ter ob~inskih odborov,
– izdajanje posami~nih upravnih aktov,
– priprava splo{nih aktov, prora~una in zaklju~nega ra~una ter drugih aktov, poro~il in drugih gradiv za ob~inske
odbore in ob~inski svet,
– upravljanje z ob~inskim premo‘enjem,
– zagotavljanje izvajanja javnih slu‘b in nadzor nad
njihovim izvajanjem,
– pospe{evanje razvoja na podro~ju gospodarstva in
dru‘benih dejavnosti .
4. ~len
Ob~inska uprava ima naslednje notranje organizacijske
enote:
– oddelek za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo,
– oddelek za finance,
– urad ‘upana.
5. ~len
Oddelek vodi vodja oddelka, ki je odgovoren ‘upanu,
pod‘upanu in tajniku ob~ine, urad ‘upana pa neposredno
vodi tajnik ob~ine.
6. ~len
Oddelek za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti opravlja naloge na podro~ju:
– vzgoje in izobra‘evanja,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dedi{~ina,
– {port in telesna kultura,
– socialno varstvo,
– po‘arna varnost,
– pospe{evanja gospodarskih dejavnosti v ob~ini.
Oddelek za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti ob~inske uprave, na podro~ju dru‘benih in gospodarskih dejavnosti in prenesene
naloge s strani dr‘ave.
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7. ~len
Oddelek za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo opravlja naloge na podro~jih:
– urejanja prostora in urbanizma,
– lokacijske in gradbene zadeve,
– stavbna zemlji{~a,
– kmetijska zemlji{~a,
– gozdovi,
– lokalne gospodarske javne slu‘be: javne slu‘be varstva okolja, komunalne in druge javne slu‘be,
– lokalne javne ceste in javne poti – stanovanjsko gospodarstvo – ob~inskih premo‘enjskih zadev.
Oddelek za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo opravlja tudi druge naloge iz ob~inske pristojnosti
na podro~ju: varstva okolja, urejanja prostora in infrastrukture in prenesene naloge s strani dr‘ave.
8. ~len
Oddelek za finance opravlja naloge z naslednjih podro~ij:
– zagotavlja delovanja javnih slu‘b,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in odborov ter ob~inske uprave,
– pripravi letni prora~un in zaklju~ni ra~un,
– vodi drugo finan~no poslovanje za potrebe ob~ine.
Oddelek za finance opravlja tudi druge naloge iz ob~inske pristojnosti na podro~ju financ in gospodarskih dejavnosti in posamezne naloge s strani dr‘ave.
9. ~len
Urad ‘upana opravlja naloge strokovnega in organizacijskega zna~aja, pomembne za delo ob~inske uprave, zlasti
na naslednjih podro~jih:
– pravne zadeve (pravna slu‘ba),
– strokovna dela v zvezi z volitvami in imenovanji,
– priprava splo{nih aktov, ki jih sprejema ali predlaga
ob~inska uprava,
– tehni~ne, organizacijske in druge zadeve strokovnega
in organizacijskega zna~aja, pomembne za delo ob~inske
uprave,
– strokovna dela za{~ite in re{evanja ter zvez.
Urad ‘upana opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti
ob~inske uprave, ki jih dolo~i ‘upan.
10. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave na podro~jih, ki
niso na{teta v 6., 7., 8. in 9. ~lenu opravlja tisti oddelek, v
katerega delovno podro~je spada naloga po svoji naravi.
^e je naloga tak{na, da po svoji naravi ne spada v
delovno podro~je nobenega izmed oddelkov, jo opravi urad
‘upana.
11. ~len
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje
‘upan, na podlagi sprejetega na~rta delovnih mest.
Vodjo oddelka imenuje in razre{uje na predlog tajnika,
‘upan ob~ine.
Koeficient za dolo~anje pla~e vi{jih upravnih delavcev,
se dolo~a na podlagi veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.
O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a ‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo
imenuje ob~inski svet.
12. ~len
Tajnik ob~inske uprave ima polo‘aj ob~inskega funkcionarja in se zanj smiselno uporabljajo dolo~be zakona o
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funkcionarjih v dr‘avnih organih (Uradni list RS, {t. 30/90,
18/91, 2/91-I, 22/91 in 4/93). O njegovih pravicah iz delovnega razmerja (koli~nik za dolo~itev pla~e, napredovanje v
vi{ji pla~ilni razred) odlo~a ob~inski svet na predlog ‘upana,
v skladu z uredbo o koli~nikih za dolo~itev osnovne pla~e ...
(Uradni list RS, {t. 82/94).
Vodja oddelka ima polo‘aj vi{jega upravnega delavca.
13. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se primerno uporabljajo
dolo~be zakona o delavcih v dr‘avnih organih (Uradni list
RS, {t. 15/90), zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih,
dr‘avnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, {t. 18/94), kakor tudi dolo~be uredbe o skupnih temeljih
za notranjo organizacijo in sistemizacijo mest v upravnih
organih (Uradni list RS, {t. 8/91).
14. ~len
Ob~inska uprava na podlagi akta o na~rtu delovnih mest
v ob~inski upravi prevzame od ob~inskih upravnih organov
dosedanje ob~ine vse delavce, ki opravljajo naloge, ki spadajo v delovno podro~je ob~inske uprave.
15. ~len
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
velja z dnem sprejema.
[t. 012-7/95-2
[entjur pri Celju, dne 24. aprila 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

1663.
Na podlagi zakona o gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93) in za~asnega statutarnega sklepa Ob~ine
[entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 8/94) je Ob~inski svet
ob~ine [entjur pri Celju na seji dne 24. aprila 1995 sprejel
ODLOK
o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini [entjur pri
Celju
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ta odlok dolo~a dejavnosti, ki so gospodarske javne
slu‘be v Ob~ini [entjur pri Celju (v nadaljevanju: javne
slu‘be) in ureja na~in njihovega opravljanja.
Kot javne slu‘be se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom dolo~ene kot obvezne lokalne gospodarske javne slu‘be
in dejavnosti, ki so kot lokalne javne slu‘be dolo~ene s tem
odlokom. Obvezne gospodarske javne slu‘be so dolo~ene z
zakonom in tem odlokom.
2. ~len
Gospodarske javne slu‘be se izvajajo na podlagi predpisanih tehni~nih, oskrbovalnih, stro{kovnih, oraganizacijskih in drugih standardov in normativov.

Stran 2503

Pristojni organ ob~ine je pri odlo~itvah na podro~ju
gospodarskih javnih slu‘b, ki so v njegovi pristojnosti, dol‘an zagotavljati, da se gospodarske javne slu‘be opravljajo
racionalno in v prostorsko zaokro‘enih sistemih.

II. NA^IN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLU@B
3. ~len
Ob~ina z odlokom uredi na~in opravljanja posamezne
ali ve~ gospodarskih javnih slu‘b oziroma podrobneje dolo~i
elemente iz 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘bah
(Uradni list RS, {t. 32/93).

III. GOSPODARSKE JAVNE SLU@BE
4. ~len
Na obmo~ju Ob~ine [entjur pri Celju se kot javne slu‘be opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
4. ravnanje s komunalnimi odpadki,
5. urejanje in vzdr‘evanje javnih poti, povr{in za pe{ce
in zelenih povr{in, pe{ poti in drugih javnih povr{in,
6. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje komunalnih
naprav,
7. urejanje in vzdr‘evanje pokopali{~ in oddajanje prostorov za grobove v najem,
8. pogrebne storitve in pogrebna dejavnost,
9. urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest, ki niso
razvr{~ene med magistralne in regionalne ceste,
10. upravljanje, vzdr‘evanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav namenjenih opravljanju javnih slu‘b,
11. oskrba s plinom,
12. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omre‘ja, ki
zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
13. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba
naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
14. urejanje javnih parkiri{~,
15. urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic – sejmi{~,
16. plakatiranje, obe{anje transparentov in zastav,
17. deratizacija in dezinfikacija,
18. upravljanje z javnimi objekti in povr{inami,
19. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in javnih povr{in,
20. urejanje prometne signalizacije in prometnih re‘imov,
21. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
22. urejanje in vzdr‘evanje javnih kopali{~ in {portnih
objektov in naprav.
Javne slu‘be iz prej{njega odstavka se opravljajo na
celotnem obmo~ju ob~ine. Dejavnosti od 1. do vklju~no 10.
to~ke prvega odstavka so obvezne lokalne javne slu‘be, dejavnosti od 11. do vklju~no 22. to~ke pa so izbirne lokalne
javne slu‘be.
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5. ~len
Kot izbirne javne slu‘be se lahko izvajajo tudi druge
dejavnosti, ki jih dolo~i pristojni organ ob~ine.
6. ~len
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje
javnih slu‘b v Ob~ini [entjur pri Celju so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in ~i{~enje odpadnih
voda ter odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopali{~ni objekti in naprave,
– tr‘ni prostori,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– javni parki, nasadi, drevoredi in igri{~a,
– hodniki, pe{ poti, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne in
krajevne ceste in druge javne povr{ine v naseljih, ki niso
razvr{~ene med magistralne in regionalne ceste ,
– objekti za plakatiranje, obe{anje transparentov in zastav,
– omre‘je in naprave javne razsvetljave,
– javna tehtnica.
Podrobnjeje se opredelijo objekti in naprave, namenjeni
za izvajanje javnih slu‘b, dolo~ijo objekti in naprave, ki so
javno dobro, uredijo pogoji in na~ini rabe objektov in naprav
ter uredijo druga vpra{anja, povezana z infrastrukturnimi
objekti in napravami s pogodbo.
IV. NA^IN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLU@B
7. ~len
Izvajanje gospodarskih javnih slu‘b zagotavlja ob~ina
neposredno ali z dajanjem koncesij.
8. ~len
Ob~ina lahko zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih slu‘b tudi z ustanavljanjem re‘ijskih obratov.
Re‘ijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo neekonomi~no ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne
slu‘be, pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi
bila smotrna.
Re‘ijski obrat se ustanovi v okviru ob~ine ali krajevne
skupnosti.
Vpra{anja povezana z delovnim poro~jem re‘ijskega
obrata, pooblastilu in odgovornostjo re‘ijskega obrata ter
druga vpra{anja se uredijo z aktom o ustanovitvi re‘ijskega
obrata.
9. ~len
Za izvajanje gospodarskih javnih slu‘b lahko ob~ina da
koncesijo pravni ali fizi~ni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ ob~ine na podlagi javnega razpisa, vloge o zainteresiranosti ali na podlagi neposredne oddaje.
10. ~len
Javno podjetje je ustanovljeno kot podjetje v lastnini
ob~ine v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne
slu‘be.
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Vpra{anja povezana z dejavnostjo javnih gospodarskih
slu‘b in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav,
potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in
obveznosti med ob~ino kot ustanoviteljico in javnih gospodarskih slu‘b, se uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja.
11. ~len
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji pristojni organ ob~ine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLU@B
12. ~len
Vpra{anja povezana s polo‘ajem in poslovanjem javnega podjetja, se uredijo s posebnim odlokom.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom organa ob~ine preneseni v upravljanje na javno podjetje.
13. ~len
Ob~ina lahko z odlokom iz 16. ~lena prenese na javno
podjetje kot javno pooblastilo tudi dolo~ene ekonomske, strokovno-tehni~ne, organizacijske oziroma razvojne naloge.
VI. STROKOVNO-TEHNI^NE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE
14. ~len
Strokovno-tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge
na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b v ob~ini, se opravlja v
oddelku za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo.
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH
SLU@B
15. ~len
Storitve gospodarskih javnih slu‘b, ki so individualno
dolo~ljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo pla~ujejo njihovi uporabniki glede na koli~ino porabe.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih slu‘b, morajo te storitve obvezno uporabljati in
pla~evati.
Cene za storitve gospodarskih javnih slu‘b se oblikujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi.
VIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
16. ~len
Do sprejema aktov iz 3. ~lena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo dolo~be predpisov, izdanih na podlagi 41. ~lena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, {t. 8/82) oziroma dolo~be
drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
17. ~len
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja
obveznih lokalnih gospodarskih javnih slu‘b med republiko
in ob~ino se za prora~unsko financiranje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih slu‘b uporabljajo dolo~be veljavnih
predpisov.
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18. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 012-1/95-1
[entjur pri Celju, dne 24. aprila 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
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4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
tridesetih dneh.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine [marje pri Jel{ah
je v [marju pri Jel{ah, A{ker~ev trg 12.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki vsebuje ozna~bo, grb in ime
ob~ine.
6. ~len
Ob~ina [marje pri Jel{ah ima svoj grb in zastavo.
Obliko in uporabo grba ter zastave dolo~a ob~inski od-

[MARJE PRI JEL[AH
1664.
Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) je
Ob~inski svet ob~ine [marje pri Jel{ah na 4. redni seji dne
12. 4. 1995 sprejel
STATUT
Ob~ine [marje pri Jel{ah
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
Obmo~je Ob~ine [marje pri Jel{ah obsega obmo~ja naslednjih naselij: Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli
Potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo pri [marju,
Bodre‘, Bodri{na vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri [marju, Dol pri Pristavi, Dol
pri [marju, Dragomilo, Dvor, Gaj, Globoko pri [marju, Gornja vas, Grli~e, Grobelno-del, Grobelce, Hajnsko, Jazbina,
Jerovska vas, Je{ovec pri [marju, Kamenik, Konu{ko, Koretno, Korpule, Kristan vrh, Krtince, La{e, Lekmarje, Lemberg
pri [marju, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Mo~le, Nova
vas pri [marju, Orehovec, Pe~ica, Pijovci, Platinovec, Pol‘anska gorca, Pol‘anska vas, Predel, Predenca, Preloge pri
[marju, Pustike, Rakovec, Senovica, Sladka Gora, Sotensko
pri [marju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje
Selce, Spodnje Tinsko, Stranje, Strtenica, Sveti [tefan, [entvid pri Grobelnem, [erovo, [kofija, [marje pri Jel{ah, Topolovec, Vinski Vrh pri [marju, Vodenovo, Vrh, Vr{na vas,
Zadr‘e, Zastranje, Zavr{e pri Grobelnem, Zgornje Tinsko,
Zibika, Zibi{ka vas.

lok.
7. ~len
V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti: Dol-Spodnje Mestinje, Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, [entvid,
[marje pri Jel{ah, Tinsko, Sv. [tefan in Zibika.
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevne skupnosti morajo sredstva, ki so jih pridobila
od ob~ine uporabiti za namene, za katere so jih pridobile.
O svojem poslovanju krajevne skupnosti letno poro~ajo
ob~inskemu svetu in mu predlo‘ijo program dela za prihodnje leto.
Ra~unovodstvo za krajevne skupnosti se opravlja v okviru ob~inske uprave.
8. ~len
Pristojnosti krajevnih skupnosti se dolo~ijo z odlokom.
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.
9. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov
krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.
Organi iz prvega odstavka tega ~lena morajo dati mnenje najkasneje v 30 dneh od dneva prejema obvestila oziroma
zahteve ob~ine. ^e v danem roku mnenja ne dajo, lahko
ob~ina odlo~a samostojno.
10. ~len
Ob~ina [marje pri Jel{ah se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina [marje pri Jel{ah lahko sodeluje z drugimi ob~inami za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti
in solidarnosti.

II. NALOGE OB^INE
2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojih ob~anov. V okviru ustave
in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje
naloge, ki so nanjo pene{ene s podro~nimi zakoni ter naloge,
ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost
dr‘ava.
3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in
sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.

11. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti;
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– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~ine;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja;
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele;
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;
– razvoj {porta in rekreacije;
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti
za prepre~evanje in ubla‘itev posledic naravnih in drugih
nesre~;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in odborov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
– zagotavlja subvencije in teko~i transferji v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– sredstva za po‘arno varnost;
– opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne
slu‘be;
– vlaga denarna sredstva v zasebnopravne subjekte in
kupuje vrednostne papirje v obsegu, ki ne ovira opravljanja
njenih javnopravnih funkcij;
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,
slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~;
– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe
za varstvo pred po‘arom;
– organizira sistem alarmiranja;
– gradi javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer je obvezna
graditev zakloni{~;
– zagotavlja nujna sredstva za za~asno nastanitev in
oskrbo ogro‘enih prebivalcev;
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5. vzdr‘evanje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
– sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje
prebivalstva o prete~ih nevarnostih;
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i;
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih
nesre~ah;
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za{~ite za osebno in vzajemno za{~ito oziroma re{evanje in
pomo~;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina;
– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja in
pomo~i;
10. ustanavlja:
– zavode s podro~ja dru‘benih dejavnosti;
– zavode s podro~ja prostorskega planiranja in gospodarjenje s premo‘enjem;
– gospodarska in druga pridobitna podjetja in ustanove
v obsegu, ki ne ovira opravljanja njenih javnopravnih funkcij;
11. pomaga:
– pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobilizacije;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev
v vojni.
12. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice;
– razgrinjanje volilnih imenikov;
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet;
– ob~insko upravno nadzorstvo;
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev;
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja;
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine;
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~;
– odlo~anje o rabi prostora;
– izdelavo in usklajevanje na~rtov za{~ite in re{evanja;
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, ki je v pristojnosti ob~ine;
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– ukrepe za za{~ito okolja;
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov;
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora;
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj;
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost;
– dolo~anje komunalnih dejavnosti;
– organizacijo dimnikarske slu‘be;
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij;
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja;
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih ter
telekomunikacijskih objektov;
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine;
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa;
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma v okviru zakonsko dolo~enih pristojnosti;
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja;
– predpisovanje prometne ureditve;
– urejanje lokalnega potni{kega prometa;
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu;
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov;
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje
potrebe.
13. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ino in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– krajevne in komunalne takse,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja.
III. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be
14. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
15. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
16. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
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17. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
2. Ob~inski svet
18. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavalja ob~inske odbore ter imenuje in razre{uje
njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane komisij,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta ob~ine za varstvo
uporabnikov javnih dobrin,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana in pod‘upana,
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave,
– nadzoruje delo ob~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor z odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem
ni poobla{~en ‘upan,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– odlo~a o na~inu izvajanja ob~inskih javnih slu‘b,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi
in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter
na~in njihovega delovanja v vojni,
– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi po‘arnega sklada,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut.
Ob~inski svet lahko z odlokom posamezne pristojnosti
iz drugega odstavka tega ~lena prenese na ‘upana, ob~inski
odbor, komisijo ali ob~insko upravo.
19. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elnikov upravnih enot.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pristojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
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20. ~len
Ob~inski svet ima 19 ~lanov.
21. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
22. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta, do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.
23. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in enega
ali ve~ podpredsednikov.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.
Ob~inski svet imenuje sekretarja, ki pomaga predsedniku ob~inskega sveta pri pripravljanju in vodenju sej sveta ter
opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za
ob~inski svet, njegove komisije in odbore.
24. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
25. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo nadzornega odbora, na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov ter na zahtevo ‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma najmanj
enkrat v treh mesecih.
^e predsednik ne skli~e seje sveta v skladu z prvim
odstavkom tega ~lena, jo lahko skli~e podpredsednik ali ‘upan.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo, na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta ali na predlog ‘upana. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki
imajo pravico zahtevati sklic seje sveta, skupaj z zahtevo za
sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
26. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i.
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Predstavniki ob~inskih odborov in delavci ob~inske
uprave so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti
seje sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega
sveta.
27. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj
~etrtina ~lanov sveta.
28. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
3. Stalna in ob~asna delovna telesa ob~inskega sveta
29. ~len
Ob~ina ima poveljnika in {tab civilne za{~ite ob~ine ter
poveljnike in {tabe civilne za{~ite sektorjev oziroma krajevnih skupnosti.
30. ~len
Operativno strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih
sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini izvajajo poveljnik
in {tab civilne za{~ite ob~ine, poveljniki in {tabi civilne
za{~ite sektorjev oziroma krajevnih skupnosti ter poverjeniki
za civilno za{~ito. V ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti
in na~rte za{~ite in re{evanja.
Poveljniki in poverjeniki za civilno za{~ito iz prej{njega
odstavka so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite. Pri vodenju za{~ite, re{evanja in
pomo~i imajo tudi posebna pooblastila.
31. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi odbore, komisije in druga
stalna in ob~asna delovna telesa:
– za obravnavo strokovnih podlag za odlo~itve sveta,
– za prou~evanje posameznih podro~ij,
– za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj iz pristojnosti sveta,
– za pripravo in obravnavo odlokov in drugih splo{nih
aktov.
32. ~len
Delovna telesa ustanovi ob~inski svet z aktom, s katerim dolo~i sestavo, delovno podro~je in na~in dela delovnega
telesa.
4. @upan
33. ~len
Ob~ina ima ‘upana. @upan je izvoljen na neposrednih
volitvah. Ob~ina ima lahko tudi pod‘upana, ki ga imenuje na
predlog ‘upana ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.
34. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta,
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– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta,
– nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre~ami in uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;
– izvaja naloge s podro~ja civilne za{~ite in varstva
pred po‘ari, ki so z zakoni nalo‘ene ‘upanu.
35. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega sveta. ^e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje
take odlo~itve na seji ob~inskega sveta.
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.
36. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.
37. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog iz tretje in ~etrte alinee 39.
~lena tega statuta.
38. ~len
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
5. Nadzorni odbor
39. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
40. ~len
Nadzorni odbor je pet~lanski.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. Listo kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta,
krajevnih skupnosti, zainteresiranih organizacij v ob~ini in
ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
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6. Organi krajevnih skupnosti
41. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni
skupnosti za {tiri leta.
42. ~len
Svet krajevne skupnosti sprejme statut in poslovnik, v
katerem opredeli naloge KS in na~in dela organov krajevne
skupnosti ter volitve organov krajevne skupnosti.
7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
43. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
44. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
45. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
46. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
47. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.
48. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta. Odlo~itev na
referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki
so glasovali.
49. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
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50. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za posamezno krajevno skupnost.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, o vpra{anjih, ki se
nana{ajo na celo ob~ino.
O vpra{anjih, ki se nana{ajo na dolo~eno krajevno skupnost se mora razpisati referendum na zahtevo najmanj pet
odstotkov volivcev v konkretni krajevni skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 48. in 49. ~lena tega statuta.
51. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
IV. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
52. ~len
Organizacija ob~inske uprave je na predlog ‘upana dolo~ena s tem statutom. @upan lahko predlaga spremembo
organizacije ob~inske uprave, dolo~ene s tem statutom. Podrobnej{a organizacija ob~inske uprave se lahko na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.
53. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja:
– ob~inski urad v okviru katerega se lahko ustanovijo
oddelki za izvajanje dolo~enih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~inske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Ob~inski urad ima v okviru ob~inskega ra~una poseben
podra~un.
54. ~len
Ob~insko upravo praviloma vodi ‘upan.
Ob~insko upravo lahko vodi tajnik, ki je za pravilno in
zakonito delovanje ob~inske uprave odgovoren ‘upanu.
Tajnika imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
55. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Sistematizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
@upan imenuje v skladu s sistematizacijo, vi{je upravne
delavce ter odlo~a o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v ob~inski upravi.
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56. ~len
Vi{ji upravni, upravni in strokovno-tehni~ni delavci so
upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter sistematizacijo in pravilnikom o nagrajevanju, dolo~i ‘upan.
57. ~len
Ob~inska uprava pripravlja gradivo za ob~inski svet,
izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
58. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stavreh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
59. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih dolo~enimi z zakonom.
60. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.
@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
61. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
62. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.
63. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnih zadevah odlo~a ob~inski
svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a tajnik.
Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
64. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.
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V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
65. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.
V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
66. ~len
Ob~ina [marje pri Jel{ah organizira javne slu‘be na
naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
– varstvo pred po‘ari.
67. ~len
Ob~ina [marje pri Jel{ah skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
68. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja
ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.
69. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
70. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin, kolikor z odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem ni poobla{~en ‘upan.
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71. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
72. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
73. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
74. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
75. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
76. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci; za
pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~.
2. Za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. Za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 2. to~ke prvega odstavka
odlo~a ‘upan. O uporabi sredstev iz 3. to~ke pa odlo~a ob~inski svet.
77. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
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V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.
Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

84. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje ra~unovodska slu‘ba.
Delo ra~unovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik
in nadzorni odbor.

78. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.

1. Splo{ni akti ob~ine

79. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
80. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, kateri ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
81. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic,
– dodeljena sredstva po‘arne takse
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.
82. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
83. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

85. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
86. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta
na dveh obravnavah.
87. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta, postopek sprejemanja splo{nih aktov
ob~ine ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta.
88. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a na~in njihovega dela ter ureja podro~je javnih slu‘b.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan ali najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini.
Ob~inski svet razpavlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
89. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
90. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
91. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
92. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.
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93. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajst dni po
objavi (~e ni v njih druga~e dolo~eno).
2. Posami~ni akti ob~ine
94. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti - sklepom ali odlo~bo - odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
95. ~len
Ob~inska uprava odlo~a o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
96. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.
97. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
98. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~animi upravnimi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.
99. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE
100. ~len
Ob~ina [marje pri Jel{ah se lahko pove‘e z drugimi
sosednjimi ob~inami v {ir{o lokalno skupnost zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
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Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini izvede referendum.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
101. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami.
102. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.
103. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.
104. ~len
Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.
X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
105. ~len
Predlog za spremembo in dopolnitev statuta oziroma za
pripravo novega statuta lahko da najmanj ~etrtina ~lanov
sveta, predsednik sveta in ‘upan.
O predlogu za spremembo, dopolnitev oziroma pripravo
novega statuta odlo~a ob~inski svet.
106. ~len
Osnutek dopolnitev in sprememb statuta in osnutek novega statuta izdela komisija pristojna za pripravo statuta,
sprejme pa ga ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.
Ob~inski svet da sprejet osnutek sprememb, dopolnitev
oziroma osnutek novega statuta v javno razpravo.
Javna razprava osnutka sprememb in dopolnitev statuta
ni potrebna, ~e so te spremembe in dopolnitve izdelane na
podlagi odlo~be Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije, ali
zaradi spremembe zakonodaje.
107. ~len
Po kon~ani javni razpravi pripravi pristojna komisija za
pripravo statuta predlog sprememb in dopolnitev statuta ozi-
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roma predlog novega statuta in ga da v sprejem ob~inskemu
svetu, ki ga sprejema z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta.
XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
108. ~len
Prve volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo v
enem letu po uveljavitvi tega statuta.
Volitve v svet krajevnih skupnosti razpi{e ‘upan.
Sveti krajevnih skupnosti {tejejo najve~ 11 ~lanov.
Volitve v svete krajevnih skupnostih se opravijo po
ve~inskem volilnem sistemu.
Za volitve v svete krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o lokalnih volitvah za volitve v
ob~inske svete
109. ~len
[tevilo ~lanov prvega sveta krajevne skupnosti dolo~a
ta statut.
Krajevna skupnost Dol-Spodnje Mestinje ima 5 ~lanov
sveta.
Krajevna skupnost Kristan vrh ima 7 ~lanov sveta.
Krajevna skupnost Mestinje ima 5 ~lanov sveta.
Krajevna skupnost Sladka gora ima 5 ~lanov sveta.
Krajevna skupnost Sv. [tefan ima 5 ~lanov sveta.
Krajevna skupnost [entvid ima 5 ~lanov sveta.
Krajevna skupnost [marje pri Jel{ah ima 11 ~lanov
sveta.
Krajevna skupnost Tinsko ima 5 ~lanov sveta.
Krajevna skupnost Zibika ima 5 ~lanov sveta.
110. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 061-1/95
[marje pri Jel{ah, dne 18. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [marje pri Jel{ah
Vincencij Habjan, dipl. jur. l. r.

VRHNIKA
1665.
Ob~inski svet ob~ine Vrhnika je na podlagi zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) na seji dne 11. 5.
1995 sprejel
STATUT
Ob~ine Vrhnika
I. UVODNE DOLO^BE
1. ~len
Ob~ina je samoupravna lokalna skupnost.
Obmo~je ob~ine je dolo~eno z zakonom in obsega obmo~ja naslednjih naselij: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica,
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Dragomer, Drenov Gri~, Lesno Brdo-del, Log pri Brezovici,
Lukovica pri Brezovici, Mala Ligojna, Mirke, Pade‘, Podlipa, Pokoji{~e, Sinja Gorica, Smre~je, Stara Vrhnika, Velika
Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana-del, Zavrh pri Borovnici.
Pogoje in postopek za spremembo meja ali za zdru‘itev
z drugo ob~ino dolo~a zakon.
2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonom samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se lahko pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.
4. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Ob~ino kot pravno osebo zastopa ‘upan, kolikor ni glede posameznih vpra{anj zastopanja, z zakonom ali tem statutom druga~e dolo~eno.
Sede‘ ob~ine je na Vrhniki, Tr‘a{ka cesta {t. 1.
5. ~len
Grb ob~ine Vrhnika je Jazonova jadrnica na valovih
Ljubljanice.
Zastava ob~ine Vrhnika je svetlomodre barve z grbom v
zgornji polovici zastave, tako, da se zgornji del grba pokriva
z linijo, ki predstavlja 1/4 zastave.
Oblike in velikosti grba, zastave in zna~ke Ob~ine Vrhnika ter na~in uporabe se dolo~i s posebnim odlokom.
6. ~len
Ob~ina ima svoj ‘ig, ki je okrogle oblike in ima v
sredini grb ob~ine, na zunanjem obodu je napis Ob~ina Vrhnika, pod znakom pa enega od naslednjih napisov: ali ob~inski svet ali ‘upan ali ob~inska uprava.
[tevilo ‘igov, njihovo uporabo, na~in varovanja in uni~enje dolo~i ‘upan.
7. ~len
Praznik Ob~ine Vrhnika je 10. maj, dan rojstva Ivana
Cankarja.
8. ~len
Ob~ina podeljuje priznanja in nagrade posameznikom,
podjetjem, dru{tvom in drugim organom za uspehe pri prizadevanjih za razvoj in napredek gospodarskega in dru‘benega
razvoja ob~ine.
Osebe, ki so izrednega pomena in so zaslu‘ne za razvoj
ob~ine, lahko dobijo naziv ~astni ob~an.
Vrste priznanj, nagrad ter pogoje in kriterije ureja poseben odlok.
9. ~len
Ob~ina lahko podeli domicil posameznim enotam, zavodom in organom NOV in slovenske vojske, ki imajo poseben pomen za Ob~ino Vrhnika.
Enoti, zavodu ali organu se izro~i o tem spominsko
listino.
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II. KRAJEVNE SKUPNOSTI
10. ~len
V ob~ini so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer-Lukovica, Drenov Gri~Lesno Brdo, Log, Ligojna, Pade‘-Pokoji{~e-Zavrh, PodlipaSmre~je, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Verd, Vrhnika-Breg,
Vrhnika-Center, Vrhnika-Vas in Zaplana.
11. ~len
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Kadar krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s
svojimi sredstvi oziroma sredstvi, ki niso lastnina ob~ine ali s
sredstvi, ki niso del ob~inskega prora~una, sklepa pravne
posle v svojem imenu in za svoj ra~un.
12. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost.
Krajevna skupnost mora biti sposobna zadovoljevati
potrebe in interese svojih prebivalcev zlasti na naslednjih
podro~jih:
– preskrbe z ‘ivljenjskimi potreb{~inami
– oskrbe s pitno vodo, z elektri~no energijo in ostalo
komunalno opremljenostjo.
Krajevna skupnost ima najmanj 100 prebivalcev.
Zaradi goegrafskih razlogov sme imeti krajevna skupnost izjemoma tudi manj kot 100 prebivalcev.
13. ~len
V skladu z zakonom lahko prebivalci odlo~itev o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo na referendumu.
Referendum je veljaven, ~e se ga je udele‘ila najmanj
polovica volivcev z obmo~ja, za katerega se oblikuje krajevno skupnost.
14. ~len
Krajevna skupnost opravlja naloge predvsem na naslednjih podro~jih:
– gradnje komunalnih, infrastrukturnih, rekreacijskih in
drugih objektov in naprav
– vzdr‘evanje teh objektov in naprav, dokler ob~ina z
odloki na posameznem podro~ju ne zagotovi izvajanja gospodarskih javnih slu‘b v skladu z zakonom
– vestnega upravljanja svojega premo‘enja
– pospe{evanje dejavnosti krajevnih dru{tvev
– evidentiranje socialnih stisk krajanov in sodelovanje
pri njihovem razre{evanju
– varovanja zdravega, ~istega in varnega okolja.
Krajevna skupnost opravlja naloge tudi na podro~jih, ki
so specifi~ne za posamezno krajevno skupnost in so kot take
posebej opredeljene v statutu krajevne skupnosti.
15. ~len
Premo‘enje krajevne skupnosti sestavljajo premi~ne in
nepremi~ne stvari v lasti krajevne skupnosti, denarna sredstva in pravice.
16. ~len
O vseh razpolaganjih s premo‘enjem odlo~a svet krajevne skupnosti.
17. ~len
Ob~inski svet lahko predhodno zahteva mnenje organov
krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.
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Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti.
Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna sredstva.
18. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Za volitve ~lanov sveta krajevne skupnosti se uporabljajo dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
19. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
20. ~len
Svet krajevne skupnosti ima predsednika sveta, ki zastopa in predstavlja krajevno skupnost.
21. ~len
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s statutom in
poslovnikom.
III. NALOGE OB^INE
22. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– sprejema na~rt razvoja ob~ine
– omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine
– dolo~a na~in in pogoje za upravljanje ob~inskega premo‘enja
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove~anje najemnega socialnega sklada stanovanj
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne slu‘be
– pospe{uje slu‘be socialnega skrbstva, za pred{olsko
varstvo, osnovno varstvo otroka in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele
– skrbi za varstvo zraka, tal, voda, vodnih virov, za
varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in
opravlja druge dejavnosti varstva okolja
– ureja in vzdr‘uje vodovodne in energetske komunalne
objekte in upravljanje z njimi
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije
– gradi, vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne
poti, rekreacijske in druge javne povr{ine
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami
– organizira komunalno-redarstveno slu‘bo in skrbi za
red v ob~ini
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~
– organizira za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in
drugih nesre~ah
– organizira opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ke ogledne slu‘be, ~e to ni v pristojnosti krajevne skupnosti
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine
– sprejema prostorske plane
– predpisuje lokalne davke
– ureja delovanje ob~inske uprave
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– ureja ob~inske javne slu‘be
– pospe{uje delovanje javne knji‘nice
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja
– omogo~a izvensodno poravnavo sporov
– opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo
za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne
zahteve, statisti~ne in eviden~ne podatke od poobla{~enih
organov
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

– komunalne takse
– raz{irjeno reprodukcijo pri cenah komunalnih storitev
– prispevek za investicijska vlaganja in takso za obremenjevanje okolja
– druge dajatve, ki so dolo~ene v ob~inskih odlokih.

23. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~
– odlo~anje o rabi prostora
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine
– ukrepe za za{~ito okolja
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj
– zagotavlja zdravstveno varstvo na primarni ravni ter
lekarni{ko dejavnost
– mrli{ko ogledno slu‘bo
– dolo~anje komunalnih dejavnosti
– dolo~anje cen komunalnih storitev, kolikor ni to v
pristojnosti dr‘ave
– organizacijo dimnikarske slu‘be
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih
objektov
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov
– vzdr‘evanje gozdnih cest
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom
– urejanje lokalnega prometa
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje
parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja
– predpisovanje prometne ureditve
– urejanje lokalnega potni{kega prometa
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

25. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni od-

24. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja
– davek na dedi{~ine in darila
– davek na dobitke od iger na sre~o
– davek na promet nepremi~nin
– najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a, stanovanja, poslovne prostore in druge ob~inske objekte
– pogoje za oddajo in najem objektov in drugega premo‘enja
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a

IV. ORGANI OB^INE
1. Skupne dolo~be

bor.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
26. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
27. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskih organov ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik.
Ob~inski organ lahko sklene, da bo njegovo delo potekalo brez navzo~nosti javnosti.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta ter
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
28. ~len
Seja ob~inskega sveta in nadzornega odbora je sklep~na, ~e je navzo~ih ve~ina ~lanov.
2. Ob~inski svet
29. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine
– sprejema odloke in druge ob~inske akte
– sprejema poslovnik za svoje delo
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njihove ~lane
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana
– imenuje komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja izmed svojih ~lanov
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~lane komisij in odborov ob~inskega sveta
– imenuje predstavnike ob~ine v organe upravljanja javnih slu‘b in zavodov
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave
glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave na predlog ‘upana
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu
na~elnika upravne enote
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor z odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem
ni poobla{~en ‘upan
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila
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– razpisuje referendum
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov, nadzornega odbora in komisij
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be in daje obvezno soglasje k imenovanju direktorjev le-teh
– daje koncesije
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut.
30. ~len
Ob~inski svet daje tudi obvezujo~e mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote in predstojnikov republi{kih
organov, pristojnih za ob~ino.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pristojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
31. ~len
Pravico biti voljen za ~lana ob~inskega sveta ima vsak
dr‘avljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
Volilno pravico ima dr‘avljan v ob~ini, v kateri ima
stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
32. ~len
Ob~inski svet ima 24 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo
‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo, oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.
33. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta, do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.
34. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
35. ~len
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi. Ob~inski
svet lahko za opravljanje teh del imenuje sekretarja ob~inskega sveta. ^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upravi.
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36. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj {estina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
{estine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog za
razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednika se voli in razre{uje tudi
podpredsednika sveta.
37. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo {estine ~lanov sveta ali nadzornega odbora.
Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.
38. ~len
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj
{estina ~lanov sveta.
39. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
3. Delovna telesa ob~inskega sveta
40. ~len
Ob~inski svet lahko za posamezna podro~ja dela iz svoje pristojnosti ustanovi stalne ali za~asne komisije in odbore
kot svoja delovna telesa.
41. ~len
Delovna telesa imajo praviloma pet ~lanov, ki jih ob~inski svet imenuje izmed svojih ~lanov in ob~anov. Najmanj
trije ~lani delovnega telesa morajo biti ~lani ob~inskega sveta, ostali ~lani pa iz vrst strokovne javnosti ob~anov z dolo~enega podro~ja, razen komisije za mandatna vpra{anja in imenovanja, ki jo sestavljajo le ~lani ob~inskega sveta.
42. ~len
Kandidata za ~lana delovnega telesa lahko predlaga najmanj {estina ~lanov sveta.
Postopek imenovanja ~lanov delovnega telesa in njegovega predsednika vodi komisija za mandatna vpra{anja in
imenovanja.
a) Ob~inski odbori
43. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– odbor za gospodarstvo finance in prora~un
– odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dedi{~ine
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– odbor za ekologijo in infrastrukturo
– odbor za dru‘bene dejavnosti.
44. ~len
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja v
skladu s tem statutom in poslovnikom ob~inskega sveta:
– obravnava delovna gradiva ob~inskih odlokov s svojega delovnega podro~ja
– obravnava program in finan~ni na~rt dejavnosti s svojega delovnega podro~ja
– spremlja izvajanje programa in finan~nega na~rta
– daje mnenja in predloge ob~inskemu svetu za re{evanje zadev z svojega delovnega podro~ja.
Ob~inski odbor lahko opravlja tudi druge zadeve, ki mu
jih poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
45. ~len
Na predlog najmanj {estine svojih ~lanov lahko ob~inski svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru.
Odbor je razre{en, ~e tako glasuje polovica ~lanov ob~inskega sveta.
46. ~len
^lane ob~inskega odbora in predsednika odbora imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov prisotnih ~lanov.
Praviloma so ~lani odbora iz razli~nih strank.
^lani odbora so imenovani za dobo {tirih let.
47. ~len
Odbor za gospodarstvo, finance in prora~un ima predvsem naslednje naloge:
– sodeluje pri oblikovanju politike na podro~ju gospodarskih dejavnosti tako, da oblikuje stali{~a in daje predloge
– sodeluje pri pripravi prora~una in spremlja realizacijo
uresni~evanja prora~una.
48. ~len
Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dedi{~ine ima predvsem naslednje naloge:
– sodeluje pri obravnavi prostorske planske dokumentacije in prostorskih izvedbenih aktov
– skrbi, da se ohrani kulturna dedi{~ina in znamenitosti
– dolo~a prioritetni vrstni red razgla{anja spomenikov,
ki so dolo~eni za razglasitev z dolgoro~nim planom.
49. ~len
Odbor za ekologijo in infrastrukturo ima predvsem naslednje naloge:
– predlaga postopke in usmeritve pri re{evanja ekolo{kih problemov
– predlaga program izgradnje infrastrukture
– spremlja uresni~evanje letnega plana iz svojega delovnega podro~ja.
50. ~len
Odbor za dru‘bene dejavnosti ima predvsem naslednje
naloge:
– spremlja uresni~evanje politike na podro~ju vzgoje in
izobra‘evanja, zdravstva, sociale, {porta, kulture
– spremlja izvajanje nacionalnih programov na podro~ju dru‘benih dejavnosti
– oblikuje predloge in stali{~a v zvezi z izvajanjem
ob~inskih programov na podro~ju dru‘benih dejavnosti.
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51. ~len
Ob~inski svet ima naslednje stalne komisije:
– statutarnopravno komisijo
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
52. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge ob~asne komisije kot svoja delovna telesa.
53. ~len
Glede sestave, na~ina imenovanja in razre{itve ~lanov
komisij se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta o ob~inskih odborih.
c) Ob~inska volilna komisija
54. ~len
Za vodenje in izvajanje ob~inskih volitev ob~inski svet
v skladu z zakonom imenuje ob~insko volilno komisijo.
Ob~insko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije ~lani ter njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik je imenovan po mo‘nosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali ~lani volilne komisije in njihovi
namestniki so imenovani na predlog politi~nih strank, drugih
organizacij ob~anov v ob~ini ter ob~anov.
Volilne komisije se imenujejo za {tiri leta.
4. @upan
55. ~len
Ob~ina ima ‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah.
@upan opravlja svojo funkcijo praviloma profesionalno.
56. ~len
Ob~ina ima lahko tudi enega pod‘upana.
Ob~inski svet na predlog ‘upana imenuje in razre{uje
pod‘upana.
Pod‘upan je imenovan, ~e je zanj glasovala ve~ina vseh
~lanov ob~inskega sveta.
57. ~len
Funkciji ‘upana in pod‘upana nista zdru‘ljivi s funkcijo
~lanov ob~inskega sveta in ~lanov nadzornega odbora ter z
delom v ob~inski upravi kot tudi ne s funkcijami in deli iz
tretjega odstavka 28. ~lena tega statuta.
58. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta
– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta
– predlaga sklic redne ali izredne seje ob~inskega sveta
– predlaga obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta
– ~e predsednik ob~inskega sveta ne skli~e seje na predlog ‘upana, v roku enega meseca od danega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine
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– ~e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven
ali nezakonit, zadr‘i njegovo objavo in predlaga ob~inskemu
svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje
– pri ustavnem sodi{~u lahko vlo‘i zahtevo za oceno
skladnosti splo{nega akta z ustavo in zakonom
– ~e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je z zakonom prene{ena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve
– zagotavlja z zaposlenimi v ob~inski upravi strokovno
in administrativno pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
– imenuje komisije za posamezna podro~ja dela iz svoje
pristojnosti
– imenuje poveljnika in {tab civilne za{~ite
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
59. ~len
@upan se udele‘uje sej ob~inskega sveta in po potrebi
sej ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo.
60. ~len
@upana v odsotnosti nadome{~a pod‘upan ali ob~inski
tajnik.
Za opravljanje posami~nih nalog iz prve alinee 55. ~lena lahko ‘upan pooblasti osebe, ki po svojem strokovnem
znanju lahko zastopajo ob~ino.
5. Nadzorni odbor
61. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Nadzorni odbor med letom opravlja nadzor v skladu s
svojimi pristojnostmi na lastno pobudo, na zahtevo najmanj
{estine ~lanov ob~inskega sveta in ‘upana. Poro~ilo o ugotovitvah takega nadzora predlo‘i predsedniku sveta in ‘upanu.
62. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov, z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{anja
in imenovanja na podlagi predlogov najmanj {estine ~lanov
ob~inskega sveta, zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
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1. Zbor ob~anov
64. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
65. ~len
Zbor ob~anov lahko razpravlja in daje pobude:
– o povezovanju v {ir{e samoupravne lokalne skupnosti
– o delu ob~inskih organov
– o dokumentih, ki so v javni obravnavi
– o spremembah obmo~ja ob~ine
– o lokalni problematiki.
66. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta, sveta krajevne skupnosti ali na zahtevo
najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini.
2. Referendum
67. ~len
Ob~inski svet lahko o svojem aktu ali drugi odlo~itvi
razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati,
~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v ob~ini.
Ob~inski svet lahko razpi{e tudi svetovalni referendum
o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
voljo ob~anov.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.
68. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in ljudski inciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
3. Ljudska iniciativa
69. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo splo{nega akta ali njegovo razveljavitev ali druge
odlo~itve iz pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih
ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
VI. OB^INSKA UPRAVA

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

1. Organizacija ob~inske uprave

63. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so: zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

70. ~len
Organizacijo in delovna podro~ja ob~inske uprave dolo~i ob~inski svet z odlokom, na predlog ‘upana.
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71. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi ob~inski
tajnik, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet.
@upan lahko pooblasti ob~inskega tajnika za podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja.
Ob~inski tajnik je za svoje delo odgovoren ‘upanu.

– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

72. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan na podlagi odloka o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave.
O imenovanjih in sklenitvi delovnih razmerij zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan ali po njegovem pooblastilu ob~inski tajnik.

79. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~nine in premi~ne stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin.

73. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in ob~inski
tajnik so ob~inski funkcionarji in se za njih uporabljajo dolo~be zakonov, ki veljajo za funkcionarje v dr‘avnih organih.
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o
delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi.
74. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
2. Nadzor nad zakonitostjo dela ob~inske uprave
75. ~len
Zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje
izvirne pristojnosti izdajajo ob~inski svet, ‘upan in poobla{~eni delavci ob~inske uprave nadzoruje pristojno ministrstvo.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
76. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.
VII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
77. ~len
Ob~ina Vrhnika zagotavlja opravljanje javnih slu‘b na
naslednje na~ine:
– neposredno v okviru ob~inske uprave
– z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih
zavodov ter javnih gospodarskih slu‘b
– z dajanjem koncesij

78. ~len
Ob~inski svet z odlokom o javnih slu‘bah dolo~i podro~ja in vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega
izvajanja.
VIII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

80. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin ter drugih dajatev v skladu z zakonom.
81. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter na~in financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
82. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
83. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
84. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.
85. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5 % sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
86. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
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se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5 %
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2 % letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
87. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer kot
so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka od
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
88. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.
Zaklju~ni prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do
konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
89. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil, vendar najve~ do vi{ine, dolo~ene z
zakonom o financiranju ob~in.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
90. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
91. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
92. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila
– davek na dobitke iger na sre~o
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– davek na promet nepremi~nin
– upravne takse
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.
93. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja
– najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a, stanovanja, poslovne prostore in druge ob~inske objekte
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a
– komunalne takse
– raz{irjena reprodukcija pri cenah komunalnih storitev
– taksa za obremenjevanje okolja
– krajevne takse
– pristojbine
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda
– prihodki uprave
– drugi prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
94. ~len
Sredstva za finan~no izravnavo se zagotavljajo v dr‘avnem prora~unu za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti financiranja zagotovljene porabe.
95. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje splo{na slu‘ba.
Delo splo{ne slu‘be nadzorujejo ‘upan ali ob~inski tajnik in nadzorni odbor.
IX. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
96. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
97. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
98. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacijo in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
99. ~len
Ob~inski svet sprejema tudi odloke, odredbe, pravilnike, navodila, odlo~be in sklepe kot splo{ne akte.
100. ~len
Pristojnosti za izdajo posameznih splo{nih aktov in postopek sprejemanja se dolo~i v poslovniku ob~inskega sveta.
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Pravna sredstva

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

101. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stopnji ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

109. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut
ob~ine Vrhnika (Uradni list SRS, {t. 31/79, 5/82, 11/86 in
2/87), statutarni sklep, z dne 22. 12. 1994 in sklep o spremembi statutarnega sklepa z dne 9. 2. 1995.

X. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

111. ~len
Mandati predstavnikov Ob~ine Vrhnika v organih upravljanja javnih slu‘b in zavodov trajajo do izteka njihovih
mandatov ali do imenovanja novih.

102. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘ita zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, ~e se s predpisom
dr‘ave ali predpisom pokrajine, brez pooblastila ali soglasja
ob~ine, posega v njene pravice.
103. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta spor o pristojnosti
pred ustavnim sodi{~em, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopata, ~e pokrajina ali druga
ob~ina posega v njeno pristojnost.

110. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti Skup{~ine ob~ine Vrhnika
in Izvr{nega sveta Skup{~ine ob~ine Vrhnika, ki so bili v
veljavi na dan 31.12.1994, se uporabljajo kot predpisi Ob~ine
Vrhnika, ~e niso v nasprotju s tem statutom.

112. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v ob~inskem glasilu Na{
~asopis.
[t. 2/2-013-01/95
Vrhnika, dne 12. maja 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

104. ~len
Ob~inski svet in ‘upan imata pravico spro‘iti upravni
spor, kadar menita, da so prizadete koristi ali pravice ob~ine.
XI. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE
105. ~len
Ob~ina Vrhnika se lahko pove‘e z drugimi ob~inami v
{ir{o lokalno skupnost ali pokrajino zaradi uresni~evanja
skupnih interesov.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v {ir{o lokalno skupnost
ali pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino
vseh ~lanov.
106. ~len
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v {ir{o lokalno skupnost ali pokrajino se dolo~ijo naloge, ki jih bo ob~ina
prenesla.
S potrditvijo statuta {ir{e lokalne skupnosti ali pokrajine ob~inski svet dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti.
107. ~len
Predstavnike ob~in v svet {ir{e lokalne skupnosti ali
pokrajine izvoli ob~inski svet izmed svojih ~lanov in ‘upana
na na~in in po postopku, ki je dolo~en za izvolitev predsednika in podpredsednika sveta.
108. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino.
Za volitve predstavnikov ob~ine v organ skupnosti ali
zveze se uporabljajo dolo~be prej{njega ~lena.

VELIKE LA[^E
1666.
Ob~inski svet ob~ine Velike La{~e je na podlagi zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba
US RS, 45/94 – odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in
14/95) sprejel
STATUT
Ob~ine Velike La{~e
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE OB^INE
1. ~len
Obmo~je Ob~ine Velike La{~e obsega obmo~ja naslednjih naselij:
Adamovo, Bane, Bavdek, Borovec pri Karlovici, Bo{tetje, Brankovo, Brlog-del, Bukovec, Centa, ^ete‘ pri Turjaku, Dednik, Dolenje Kali{~e, Dolnje Retje, Dol{~aki, Dvorska vas, Gorenje Kali{~e, Gornje Retje, Grade‘, Gradi{~e,
Grm, Hleb~e, Hrustovo, Jaki~evo, Javorje, Kaplanovo, Karlovica, Knej, Kot pri Veliki Slevici, Krkovo pri Karlovici,
Krvava pe~, Kukmaka, Laporje, Laze, Logarji, Lu‘arji, Ma~ki, Mala Slevica, Male La{~e, Mali Lo~nik, Mali Osolnik,
Marin~ki, Medvedjek, Mohorje, Naredi, Opalkovo, Osredek,
Pe~ki, Plosovo, Podhojni hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog,
Podsmreka pri Velikih La{~ah, Podstrmec, Podulaka, Pod‘aga, Polzelo, Poznikovo, Prazniki, Prhajevo, Prilesje, Purka~e, Pu{~e, Ra{ica, Rob, Rupe, Sekiri{~e, Selo pri Robu, Sloka Gora, Srnjak, Srobotnik pri Velikih La{~ah, Stope, Strletje,
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Strmec, [kamevec, [krlovica, [~urki, Toma‘ini, Turjak, Ulaka, Uzmani, Velika Slevica, Velike La{~e, Veliki Lo~nik,
Veliki Osolnik, Vrh, Zgon~e, @aga.
Obmo~je ob~ine je v naravi ozna~eno z neprometnimi
znaki.
2. ~len
Ob~ina Velike La{~e (v nadaljevanju: ob~ina) v okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja zadeve iz svoje pristojnosti in izvr{uje naloge, ki so nanjo prene{ene z zakoni
ter naloge, ki jih ob predhodnem soglasju ob~ine v ob~insko
pristojnost prenese iz svoje pristojnosti dr‘ava in za to zagotovi tudi potrebna sredstva.
3. ~len
Ob~ani odlo~ajo o zadevah lokalne samouprave neposredno in prek organov ob~ine.
4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v Velikih La{~ah {t. 15.
6. ~len
Ob~ina ima svoj grb. Sestavljen je iz {~ita in krone, ki
ima pet stolpi~ev s {tirimi strelskimi odprtinami. Spodaj je
slovenska trobojnica, iznad katere se dviga srebrni Pegaz.
7. ~len
Ob~ina ima pe~at okrogle oblike z grbom Ob~ine Velike La{~e in napisom na obodu – Ob~ina Velike La{~e.
8. ~len
Ob~ina ima ob~inski praznik.
9. ~len
Ob~ina se samostojno odlo~a o povezovanju v pokrajino.
Ob~ina pri uresni~evanju skupnih interesov sodeluje s
sosednjimi in drugimi ob~inami po na~elih prostovoljnosti in
solidarnosti.
II. NALOGE OB^INE
10. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
1. na komunalnem podro~ju:
– gradi, vzdr‘uje in upravlja javne ceste, javne poti,
gozdne ceste in rekreacijske povr{ine,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro,
– gradi, vzdr‘uje in upravlja vodovodne in energetske
ter druge komunalne objekte in naprave,
– dolo~a pogoje za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~a o rabi prostora,
– odlo~a o namembnosti urbanega prostora in sprejema
prostorsko izvedbene akte,
– odlo~a o posegih v prostor lokalnega pomena,
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– skrbi in sprejema ukrepe za za{~ito okolja, zlasti varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje
in odlaganje odpadkov,
– predpisuje prometno ureditev,
2. ustanavlja, ureja, skrbi in nadzoruje delo ob~inskih
javnih slu‘b,
3. sprejema ukrepe na podro~ju varstva naravne in kulturne dedi{~ine, ki ni v pristojnosti dr‘ave,
4. skrbi za po‘arno varnost, organizira pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~, izvaja nadzor nad javnimi prireditvami in skrbi za javni red v ob~ini,
5. na podro~ju dru‘benih dejavnosti pospe{uje:
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko,
knji‘ni~no, dru{tveno, kulturno in zdravstveno dejavnost,
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele,
– razvoj {porta in rekreacije,
6. sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja gospodarski
razvoj ob~ine, zlasti na podro~jih podjetni{tva, obrti, kmetijstva, turizma in gostinstva,
7. na podro~ju normativnega urejanja in premo‘enjskih
razmerij:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– dolo~a na~in delovanja ob~inske uprave in ob~inskih
javnih slu‘b,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine,
– upravlja z ob~inskim premo‘enjem,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco,
– sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin ter koncesijah,
– predpisuje prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s
katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– opravlja nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
8. vodi evidence volilne pravice in evidence ob~inskih
zemlji{~ in drugega premo‘enja,
9. opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo
za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne
zahteve statisti~ne in eviden~ne podatke od poobla{~enih
organov za zbiranje statisti~nih in eviden~nih podatkov,
10. voli predstavnike lokalnih interesov v Dr‘avni svet
Republike Slovenije.
11. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja.
III. ORGANI OB^INE
Skupne dolo~be
12. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor.
Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno.
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13. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
^lane ob~inskega sveta in ‘upana volijo osebe, ki imajo
stalno prebivali{~e na obmo~ju ob~ine na neposrednih in
tajnih volitvah, na podlagi enake in splo{ne volilne pravice.
^lane nadzornega odbora in ob~inske volilne komisije
voli ob~inski svet.
14. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja:
– z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il
na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih odborov,
– z dolo~itvijo odgovorne osebe za zagotavljanje javnosti dela in dajanje pravo~asnih, popolnih in resni~nih informacij zainteresiranim ob~anom in drugim osebam,
– z objavljanjem zapisnikov sej posameznih organov v
lokalnih javnih glasilih in na oglasni deski na sede‘u ob~ine,
– na druge na~ine, ki jih dolo~a poslovnik ob~inskega
sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
15. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
Ob~inski svet
16. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe, ki jih sprejme ‘upan v
izrednih razmerah,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja ob~inske odbore in komisije ter imenuje in
razre{uje njihove ~lane,
– imenuje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilno komisijo za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana voli in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo odborov, ‘upana in pod‘upana,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave ter nadzoruje njeno delo,
– dolo~a na~rt delovnih mest ob~inske uprave na predlog ‘upana,
– imenuje vi{je upravne delavce na predlog ‘upana,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– imenuje komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja izmed svojih ~lanov,
– predlaga kandidate za sodnike porotnike Okro‘nega
sodi{~a v Ljubljani,
– odlo~a o pridobitvi, odtujitvi in najemu premi~nin in
nepremi~nin, kolikor o tem v skladu s tretjim odstavkom 35.
~lena tega statuta ne odlo~a ‘upan,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo ‘upana ter nadomestila ~lanov
ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih slu‘b,
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– sprejema akte o ustanovitvi javnih zavodov s podro~ja
dru‘benih javnih slu‘b,
– izvr{uje ustanoviteljske pravice prej{nje ob~ine in mesta glede organizacij iz prej{njih dveh alinej v skladu z zakonom o gospodarskih javnih slu‘bah in zakonom o zavodih,
– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut.
17. ~len
Ob~inski svet daje mnenje k imenovanju na~elnikov
upravnih enot, pristojnih za ob~ino.
Ob~inski svet odlo~a tudi o vseh na ob~ino prene{enih
pristojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon in ta statut ne
dolo~ata, da o teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.
18. ~len
Ob~inski svet ima 12 ~lanov.
@upan, ~lani nadzornega odbora ter ob~inski uradniki in
drugi javni uslu‘benci v ob~ini ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta.
19. ~len
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
20. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji s tem, da
sprejme za~asni poslovnik in izvoli predsednika sveta.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.
21. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in
podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.
Ob~inski svet ima tajnika, ki pomaga predsedniku pri
pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja
druge zadeve po nalogu predsednika. Tajnika imenuje ob~inski svet.
22. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje najmanj polovica vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
23. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
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cati na zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov.
Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat na
mesec.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
najmanj pa pol ure, rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo
~lani sveta predstavnikom ob~inskih odborov in ‘upanu, ter
odgovore nanje.
24. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i.
@upan, pod‘upan in ~lani ob~inskih odborov imajo pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. Predstavniki ob~inskih odborov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni
udele‘iti seje sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.
25. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj
~etrtina ~lanov sveta.
26. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino vseh
~lanov.
Ob~inski odbori
27. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
1. odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora,
2. odbor za dru‘bene dejavnosti,
3. odbor za gospodarstvo,
4. odbor za finan~no in pravno poslovanje.
Ob~inski odbori imajo 5 ~lanov, od tega 2 ob~ana.
Ob~inski odbori imajo lahko pododbore, ki jih na njihov
predlog imenuje svet.
28. ~len
Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega
delovnega podro~ja v skladu s statutom ob~ine in poslovnikom ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.
Ob~inski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih
poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v
odlo~anje ob~inskemu odboru z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
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29. ~len
^lane ob~inskega odbora izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ob~anov. Predsednika ob~inskega odbora
izvolijo ~lani odbora izmed sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov
odbora.
O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje tajno na podlagi
liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih
predlagali najmanj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst ob~anov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v ob~ini in ob~ani.
^e je predlaganih ve~ kandidatov, kot je ~lanov odbora,
imajo prednost uvrstitve na listo kandidati iz razli~nih politi~nih strank, ki so zastopane v ob~inskem svetu, in sicer v
sorazmerju z zastopanostjo strank v svetu.
30. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo
glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega
glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni vsi ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.
^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih ~lanov
odbora.
31. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~inski svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta izvoli nov odbor.
Nadzorni odbor
32. ~len
Nadzorni odbor ima tri ~lane.
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.
33. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Listo kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
@upan
34. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa voli na predlog ‘upana ob~inski svet z ve~ino glasov vseh
~lanov.

Stran 2526

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

@upan opravlja svojo funkcijo neprofesionalno.
Mandatna doba ‘upana traja {tiri leta.
Funkcija ‘upana in pod‘upana ni zdru‘ljiva s funkcijo
~lanov ob~inskega sveta in ~lanov nadzornega odbora.
35. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta in ob~inskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una in je zanj
odgovoren,
– skrbi za upravljanje z ob~inskim premo‘enjem,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine,
– skli~e sejo sveta v primeru, ~e je predsednik sveta na
njegov predlog ne skli~e v roku enega meseca,
– s soglasjem ob~inskega sveta podpisuje pogodbe o
oddaji ob~inskih poslovnih prostorov v najem dr‘avi za delovanje upravne enote,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz
pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan.
@upan ima splo{no pooblastilo za odlo~anje o pridobitvi
ali odtujitvi premi~nin v lasti ob~ine, katerih vrednost ne
presega zneska, ki ga dolo~i svet z odlokom.
36. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta ~e
meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inskemu
svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev sveta oziroma odbora nana{a na zadevo,
ki je bila z zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
odlo~itve.
37. ~len
@upan in pod‘upan imata pravico udele‘evati se sej
ob~inskega sveta in ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo.
@upan ima tudi pravico na sejah ob~inskega sveta razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje sveta ter
predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega
sveta.
38. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti.
@upan lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje posami~nih nalog iz tretje in ~etrte alinee 35. ~lena tega statuta.
39. ~len
V primeru razmer, v katerih bi bila v ve~jem obsegu
ogro‘ena ‘ivljenja ali premo‘enje ob~anov, ob~inski svet pa
se ne more pravo~asno sestati, lahko ‘upan sprejme za~asne
nujne ukrepe in te predlo‘i v potrditev ob~inskemu svetu, ko
se ta sestane.
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Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
40. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
41. ~len
Zbor ob~anov se skli~e za vso ob~ino.
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
42. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v pokrajino,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.
43. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj 10 odstotkov volivcev v
ob~ini.
Ob~inski svet mora razpisati referendum najkasneje v
tridesetih dneh po vlo‘itvi zahteve za razpis referenduma.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.
44. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo ob~inska volilna komisija in volilni odbori.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
45. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
Svetovalni referendum se razpi{e za vso ob~ino.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 43. in 44. ~lena tega statuta.
46. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
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Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
IV. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave
47. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.
48. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski
svet.
Za delo ob~inske uprave je tajnik odgovoren ‘upanu.
49. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
@upan imenuje v skladu z na~rtom delovnih mest ob~inske uprave, ki ga sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana,
tajnika, vi{je upravne, upravne in strokovno tehni~ne delavce.
50. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter
na~rtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki ju
sprejme ob~inski svet, dolo~i ‘upan.
51. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem obmo~ju.
52. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
53. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih dolo~enih z zakonom.
54. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.
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@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
55. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
56. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.
57. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo
vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.
Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
58. ~len
Ministrstvo, vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
59. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
60. ~len
Ob~ina organizira javne slu‘be na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
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– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{~e in zelenih
povr{in,
– zimska slu‘ba,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
61. ~len
Ob~ina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– urejanje gozdnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
62. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja
ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.
63. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE
OB^INE
Premo‘enje ob~ine
64. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin.
65. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
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zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
68. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
69. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5 % sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
Rezerve
70. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5 %
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2 % letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
71. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci,
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka se
dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
Zaklju~ni ra~un

Prora~un
66. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

72. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja, ter
sredstva rezerv.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega sprejema zaklju~ni prora~un.
Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.

67. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-

73. ~len
Ob~ina po{lje zaklju~ni ra~un in premo‘enjsko bilanco
ministrstvu za finance v tridesetih dneh po sprejetju.
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Zadol‘evanje
74. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
75. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet z ve~ino glasov vseh
~lanov.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
76. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet z ve~ino vseh ~lanov.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
O dajanju poro{tva odlo~a ob~inski svet z ve~ino vseh
~lanov.

Stran 2529

80. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik
in nadzorni odbor.
VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
Splo{ni akti ob~ine
81. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo
in izdaja pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
82. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
83. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

Financiranje ob~ine
77. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini, dolo~eni z zakonom.
78. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpise, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
79. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

84. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
85. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
86. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
87. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
88. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Postopek za sprejem odloka
89. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volilcev v
ob~ini.
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Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
90. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.
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97. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega
prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.
98. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS in pri~nejo veljati petnajsti dan
po objavi razen, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.
Posami~ni akti ob~ine

91. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar ni predlagatelj.
92. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta na
kateri bo obravnavan predlog odloka.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
93. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka, ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu
odloka in o predlogu odloka v celoti.
94. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
95. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
96. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti
je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je
navzo~a najmanj polovica ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih
~lanov.

99. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a
ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
100. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu Vrhovno sodi{~e Republike Slovenije.
VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
101. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.
102. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
103. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.
104. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.
105. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
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ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh
in to:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti,
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti,
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.
IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE
106. ~len
Ob~ina se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi ob~inami
v pokrajino zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvoetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum. Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino je na
referendumu sprejeta, ~e se za to odlo~i ve~ina volivcev, ki
so glasovali.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
107. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ene s
pokrajinskim statutom so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.
108. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.
109. ~len
Ob~inski svet lahko z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.
X. KON^NA DOLO^BA
110. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Velike La{~e, dne 26. aprila 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Velike La{~e
Peter Indihar l. r.
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@ALEC
1667.
Na podlagi 138. in 140. ~lena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91-I) in 64. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US
RS, 45/94 – odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in
14/95) je Ob~inski svet ob~ine @alec na seji dne 20. aprila
1995 sprejel
STATUT
Ob~ine @alec
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
Ob~ina @alec je samoupravna lokalna skupnost.
Obmo~je Ob~ine @alec obsega obmo~ja naslednjih naselij:
Andra‘ nad Polzelo, Arja vas, Braslov~e, Breg pri Polzeli, Brnica, Brode, ^eplje, ^reta, ^rni vrh, Dobri{a vas,
Dobri~, Dobrovlje, Dobrte{a vas, Dolenja vas, Dre{inja vas,
Galicija, Glinje, Gomilsko, Gotovlje, Grajska vas, Gri‘e,
Hram{e, Jeronim, Kale, Kamen~e, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letu{, Levec, Liboje, Limovce, Loke, Lo‘nica pri @alcu, Lo~ica ob Savinji, Lo~ica pri Vranskem, Mala
Pire{ica, Male Braslov~e, Marija Reka, Matke, Migojnice,
Miklav‘ pri Taboru, Novo Celje, Ojstri{ka vas, Orla vas,
Orova vas, Pari‘lje, Pernovo, Petrov~e, Podgorje pri Letu{u,
Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, Podvin, Podvin pri Polzeli, Podvrh, Polj~e, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri
@alcu, Prapre~e, Prebold, Prekopa, Preserje, Rakovlje, Ru{e,
Selo pri Vranskem, Spodnje Gor~e, Spodnje Gru{ovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Sv. Lovrenc, [empeter v Savinjski dolini, [entrupert, [e{~e pri Preboldu, [matev‘, Tabor, Te{ova, Topovlje, Trnava, Velika Pire{ica, Vologa,
Vransko, Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik – Del,
Zakl, Zalog pri [empetru, Zalo‘e, Zalo{ka Gorica, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Gor~e, Zgornje Gru{ovlje,
Zgornje Roje, @alec, @elezno.
2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.
3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se lahko pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.
4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.
5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine @alec je v @alcu,
Savinjske ~ete 5.
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Ob~ina @alec ima svoj pe~at, ki je v obliki kroga. Na
zgornji kro‘nici ima napis “Ob~ina”, na spodnji pa napis
“@alec”. V sredini je znak hmeljeve kobule in lista.
Pe~at ob~inskega sveta ima na zgornji kro‘nici napis
“Ob~ina @alec”, na spodnji kro‘nici pa napis “Ob~inski svet”.
Pe~at ‘upana ima na zgornji kro‘nici napis “Ob~ina
@alec”, na spodnji kro‘nici pa napis “@upan”.
Pe~at ob~inske uprave ima na zgornji kro‘nici napis
“Ob~ina @alec”, na spodnji kro‘nici pa napis “Ob~inska uprava” in naziv notranje organizacijske enote.
6. ~len
Ob~ina @alec ima svoj grb in zastavo. Grb ob~ine je
polje zelene barve, v spodnjem delu zaobljeno, v zgornjem
delu pa zaklju~eno z ravno modro ~rto. V sredini ima zlato
rumen znak hmeljeve kobule in lista.
Zelena barva simbolizira Savinjsko dolino, modra barva
reko Savinjo, kobula in listi pa hmelj.
Zastava Ob~ine @alec je zelene barve pravokotne oblike, razmerje med {irino in dol‘ino je 1:2. V desnem zgornjem
kotu je zlato rumeni znak hmeljeve kobule in lista.
7. ~len
Praznik Ob~ine @alec je 6. september – zgodovinski
dan, ko je bil leta 1868 v @alcu II. tabor na Slovenskem.
8. ~len
V ob~ini so ustanovljene Krajevne skupnosti Andra‘,
Braslov~e, Galicija, Gomilsko, Gotovlje, Gri‘e, Letu{, Liboje, Petrov~e, Polzela, Ponikva, Prebold, [empeter, [e{~e,
Tabor, Trnava, Vransko, Vrbje in @alec.
Krajevna skupnost je enovita ali pa je razdeljena na
va{ke skupnosti.
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un.
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, deli naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost, va{ko in mestno skupnost.
Odlo~itev o oblikovanju in preoblikovanju krajevne
skupnosti sprejmejo prebivalci z referendumom z ve~ino glasov tistih, ki so se udele‘ili referenduma. Referendum je
veljaven, ~e se ga je udele‘ila ve~ kot polovica volilcev z
obmo~ja, za katerega se oblikuje krajevna skupnost.
9. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.
10. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov
krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.
11. ~len
Ob~ina @alec pri opravljanju skupnih zadev sodeluje z
drugimi ob~inami po na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.
II. NALOGE OB^INE
12. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
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a) na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne povr{ine;
– ureja javni red v okviru svoje pristojnosti;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~ine;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke iz ob~inske pristojnosti;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja;
– ureja varstvo pred naravnimi nesre~ami;
– dolo~a organizacijo in na~in dela v vojni;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena v skladu z
zakonom.
b) pospe{uje:
– dejavnost socialnega skrbstva, pred{olske vzgoje, varstva dru‘ine, skrbi za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele;
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;
– razvoj {porta in rekreacije;
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti
za prepre~evanje in ubla‘itev naravnih in drugih nesre~.
c) na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi
in javnimi povr{inami;
– vodi sile za za{~ito, re{evanje in pomo~.
~) s svojimi sredstvi:
– gradi, vzdr‘uje lokalne javne ceste, javne poti, trge in
ulice;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, delovnih teles, ob~inskega sveta, skladov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju izobra‘evanja, socialnega varstva, pred{olske dejavnosti, zdravstvenega varstva, kulturne in naravne dedi{~ine, {porta in drugih
dejavnosti iz ob~inske pristojnosti;
– daje subvencije in teko~e prenose v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– zagotavlja sredstva za delovanje po‘arne varnosti,
opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be,
– daje subvencije za razvoj kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti;
– v okviru pristojnosti in mo‘nosti sofinancira raziskovalno dejavnost;
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– organizira, usposablja, opremlja, zagotavlja delovanje
na podro~ju za{~ite in re{evanja, alarmiranja in po‘arnega
varstva.
d) vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, gozdne ceste, rekreacijske in druge javne povr{ine;
– energetske in komunalne objekte.
e) s svojimi ukrepi:
– spodbuja razvoj podjetni{tva, obrtni{tva, kmetijstva
in turizma;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov.
f) zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~ v
skladu z zakonom;
– osnovno zdravstveno mre‘o, na primarni ravni ter
lekarni{ko dejavnost;
– obve{~anje in alarmiranje prebivalstva;
– komunalno nadzorstvo iz ob~inske pristojnosti;
– izvensodno poravnavo sporov.
g) pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja;
– s sredstvi za delovanje in razvoj ob~ine.
h) sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o opravljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite in re{evanja in o
drugih razmerjih, v katera stopa ob~ina.
13. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet,
– nadzorstvo nad izvajanjem dela ob~inskih javnih slu‘b
in javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja
in register stanovanj,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje komunalnih in energetskih
objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
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– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– dolo~anje kazni iz ob~inske pristojnosti,
– predpisovanje prometne ureditve,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.
14. ~len
Ob~ina opravlja statisti~no eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi
pisne zahteve statisti~ne in eviden~ne podatke od poobla{~enih organov v skladu z zakonom.
15. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja,
– predpisuje ob~inske takse in nadomestila,
– dolo~a nadomestilo za obremenitev okolja,
– predpisuje druge dajatve v skladu z zakonom.
III. ORGANI OB^INE
a) Skupne dolo~be
16. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
Ob~ina ima tudi svet krajevnih skupnosti.
^lani ob~inskega sveta in nadzorni odbor opravljajo
svojo funkcijo praviloma neprofesionalno.
17. ~len
Organi ob~ine in krajevnih skupnosti se volijo za {tiri
leta.
18. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a poslovnik ob~inskega sveta.
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
delovnih teles ob~inskega sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
19. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ kot polovica njihovih ~lanov.
b) Ob~inski svet
20. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,

Stran 2534

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja ob~inske odbore, komisije in druga delovna telesa ter imenuje in razre{uje njihove ~lane,
– imenuje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana in
tajnika ob~inske uprave,
– nadzoruje delo ‘upana in pod‘upana,
– sprejema organizacijo in delovno podro~je ob~inske
uprave, nadzoruje njeno delo glede izvr{evanja odlo~itev
ob~inskega sveta ter daje predhodno soglasje k aktu o sistemizaciji ob~inske uprave,
– dolo~a organizacijo in na~in delovanja v vojni,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– dolo~a in spremlja politiko cen iz pristojnosti ob~ine,
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~un in zaklju~ni ra~un javnih slu‘b in zavodov, katerih ustanovitelj je ob~ina,
– dolo~a organizacijo, na~in izvajanja programa, letni
na~rt s podro~ja varstva pred naravnimi nesre~ami,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– ustanavlja sklade,
– odlo~a o priznanjih ob~ine v skladu z odlokom,
– imenuje, razre{uje in daje soglasje k imenovanju direktorjev javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je
ob~ina,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvet na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ter ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi po‘arnega sklada,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon, statut in
odloki.
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23. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po na~elu, ki ga dolo~a zakon.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
24. ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, dalj{o od {est mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta prehena mandat z dnem, ko
ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prej{njega
odstavka.
Ne glede na dolo~bo 30. ~lena zakona o lokalnih volitvah, v primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve
do pete alinee prvega odstavka tega ~lena, nadomesti ~lana
ob~inskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat
z iste liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, ga nadomesti
kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela
lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni
enoti.
25. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta, do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

21. ~len
Ob~inski svet daje predhodno mnenje k imenovanju
na~elnika upravne enote za obmo~je ob~ine.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih zadevah iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

26. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednike sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta, odborov in komisij zagotavlja
‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi. Ob~inski svet za
opravljanje teh del lahko imenuje sekretarja ob~inskega sveta. ^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega
razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upravi.

22. ~len
Ob~inski svet ima 36 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo
‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

27. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta predlaga
najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne
dobi zahtevane ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila najve~ glasov.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje dvetretjinska ve~ina vseh ~lanov sveta.
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Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
Predsednik in podpredsednik ob~inskega sveta izre~eta
po izvolitvi naslednjo prisego:
“Prisegam, da bom spo{toval ustavni red, da bom ravnal
po svoji vesti in z vsemi svojimi mo~ni deloval za blaginjo
Slovenije in Ob~ine @alec.”
28. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov.
Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.
Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta na lastno pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu
dnevnega reda odlo~i svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
najmanj pa pol ure, rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo
~lani sveta predstavnikom ob~inskih odborov oziroma ‘upanu, ter za odgovore nanje.
29. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to zahteva javni interes, lahko svet sklene, da se
javnost izklju~i.
^lani delovnih teles ob~inskega sveta in ‘upan imajo
pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta. predstavniki
ob~inskih odborov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni
udele‘iti seje odbora in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.
30. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon in statut ob~ine.
31. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
c) Delovna telesa ob~inskega sveta
32. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za negospodarske dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo.
Ob~inski svet lahko z odlokom ustanovi tudi druge odbore.
33. ~len
Ob~inski odbor {teje pet do sedem ~lanov, od tega dva
ob~ana.
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34. ~len
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja
predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristojnosti.
Ob~inski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih
poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v
odlo~anje ob~inskemu odboru z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
35. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~inski svet z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov razre{i
ob~inski odbor in izvoli nov odbor.
36. ~len
^lane ob~inskega odbora izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ob~anov. Predsednika ob~inskega odbora
izvolijo ~lani odbora izmed sebe z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov odbora.
O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje javno. ^lana ob~inskega odbora predlagajo najmanj trije ~lani sveta. Kandidate
iz vrst ob~anov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v ob~ini in ob~ani.
37. ~len
Pri kadrovski sestavi odbora je potrebno upo{tevani
strokovnost in sorazmerno zastopanost politi~nih strank v
ob~inskem svetu. Odbor je izvoljen, ~e je zanj glasovala
dvetretjinska ve~ina vseh ~lanov ob~inskega sveta.
38. ~len
Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava in predlaga stali{~a, mnenja ter daje predloge ob~inskemu svetu v zadevah prostorskega planiranja in rabe prostora,
upravljanja z energetskimi in komunalnimi objekti, urejanja
cest, javnih poti in javnih povr{in, problematike delovanja
javnih podjetij s podro~ja komunalnih dejavnosti, zadev stanovanjskega gospodarstva, varstva zraka, tal, vodnih virov,
varstva pred hrupom ter zbiranja in odlaganja odpadkov.
Odbor obravnava vse normativne akte, ki se nana{ajo na
to podro~je in so v pristojnosti ob~inskega sveta ter problematiko razvoja in investicij.
39. ~len
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnava in predlaga ob~inskemu svetu predloge, stali{~a in mnenja v zadevah,
ki se nana{ajo na razvoj kmetijstva in kmetijske dejavnosti v
ob~ini, hitrej{ega razvoja obrobnih obmo~ij ob~ine, vzdr‘evanja poti in gozdnih cest ter ohranjanja naravne krajine.
40. ~len
Odbor za negospodarske dejavnosti obravnava zadeve v
zvezi z vpra{anji pred{olskega varstva, varstva otrok in dru‘ine, izobra‘evanja, kulture, {porta, socialnega skrbstva,
zdravstvenega varstva in drugih negospodarskih dejavnosti.
Odbor predlaga ob~inskemu svetu na~in in spremembe
v organizaciji javnih zavodov s podro~ja dru‘benih dejavnosti in drugih aktov, ki jih sprejema ob~inski svet.
41. ~len
Odbor za gospodarstvo obravnava razvojna vpra{anja
gospodarstva ob~ine ter vpra{anja oblikovanja pogojev za
razvoj obrti in podjetni{tva, turizma. Obravnava premo‘enjske zadeve ob~ine, spremlja in obravnava temeljna vpra{anja
finan~ne politike ter v zvezi s tem predlaga ob~inskemu svetu
sprejem aktov, ki se nana{ajo na to podro~je dela.
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42. ~len
Ob~inski svet ima naslednje komisije:
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja
ter priznanja,
– komisijo za pripravo statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta,
– komisijo za prito‘be.
Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge komisije.
43. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja
ter priznanja obravnava vpra{anja, ki se nana{ajo na mandatna vpra{anja, izvolitve in imenovanja, kadrovske zadeve ter
odlikovanja in priznanja.
Pri izpolnjevanju svojih nalog pripravlja predloge in
mnenja ter jih posreduje ob~inskemu svetu ter drugim pristojnimim organom.
Komisija sprejema akte in izdaja odlo~be o pla~ah, drugih prejemkih, nagradah, sejninah ~lanov ob~inskega sveta,
predsednika in podpredsednika ob~inskega sveta, ‘upana,
pod‘upana, tajnika ter ~lanov delovnih teles.
44. ~len
Komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta oblikuje vsebino statuta ob~ine ter poslovnika
ob~inskega sveta.
Spremlja uresni~evanje statuta in poslovnika, daje pobude za spremembe in dopolnitve statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta. Obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje ob~inski svet.
45. ~len
Komisija za prito‘be obravnava prito‘be ob~anov, preverja njihovo utemeljenost, daje predloge za re{itev posameznih vpra{anj ter predloge sklepov, ki jih je potrebno
sprejeti za odpravo nepravilnosti.
Komisija opravlja tudi delo v zvezi z re{evanjem vlog,
ki jih odstopi komisija za vloge in prito‘be Dr‘avnega zbora.
~) Nadzorni odbor
46. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah. Poro~ati mora tudi o posameznih zadeveh, ~e to zahteva ~etrtina ~lanov ob~inskega
sveta.
47. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed
ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. Listo kaniddatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
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d) Svet krajevnih skupnosti
48. ~len
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih
skupnosti v ob~ini.
Svet sestavljajo predsedniki odborov krajevnih skupnosti.
Vsaka krajevna skupnost ima v svetu po enega predstavnika.
49. ~len
Svet je posvetovalni organ, ki daje mnenja in predloge
organom ob~ine. Sklicuje ga ‘upan ob~ine.
Svet lahko posreduje svoje mnenje ob~inskemu svetu,
odborom, nadzornemu odboru in ‘upanu o vseh zadevah iz
njihove pristojnosti, ki se nana{ajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nana{ajo na ob~inski prora~un, na razvoj ob~ine in na prostorsko ureditev ob~ine.
e) @upan
50. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana in tajnika.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa imenuje na predlog ‘upana ob~inski svet z ve~ino glasov
vseh ~lanov.
@upan opravlja svojo funkcijo poklicno s polnim ali
skraj{anim delovnim ~asom.
@upan izre~e po izvolitvi enako prisego kot predsednik
in podpredsednik ob~inskega sveta.
Mandatna doba ‘upana in pod‘upana traja 4 leta.
Glede prenehanja mandata se primerno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za ~lane ob~inskega sveta.
51. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino kot pravno osebo,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta in delovnih teles ob~inskega sveta,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine
in zaklju~ni ra~un prora~una,
– predlaga odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi
– imenuje oziroma sklepa delovna razmerja v ob~inski
upravi, v kolikor za to ne pooblasti tajnika ob~inske uprave,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~inski svet ne more sestati,
– sprejema na~rte za{~ite in re{evanja ter skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi nesre~ami ter vodi
za{~ito, re{evanje in opravlja druge naloge, ki mu jih v zvezi
s tem nalaga zakon,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon, statut in
odloki.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz
pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan.
52. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega sveta ali ob~inskega odbora. ^e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje take odlo~itve na seji ob~inskega
sveta oziroma delovnega telesa ob~inskega sveta.
^e se odlo~itev sveta oziroma delovnega telesa ob~inskega sveta nana{a na zadeve, ki je bila z zakonom poverjena

[t. 34 – 22. VI. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~itve.
53. ~len
@upan se ima pravico udele‘evati sej ob~inskega sveta
in ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo.
54. ~len
Pod‘upan ali tajnik pomagata ‘upanu pri njegovem delu
in ga nadome{~ata v odsotnosti. @upan lahko pooblasti
pod‘upana ali tajnika za opravljanje posami~nih nalog.
V primeru trajnega zadr‘ka, smrti, odstopa ali drugega
prenehanja funkcije ‘upana, opravlja pod‘upan za~asno funkcijo ‘upana do izvolitve novega ‘upana.
55. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~ine so ob~inski funkcionarji.
56. ~len
Funkciji ‘upana in pod‘upana nista zdru‘ljivi s funkcijo
~lanov ob~inskega sveta in ~lanov nadzornega odbora ter z
delom v ob~inski upravi, kot tudi ne s funkcijami in deli iz
tretjega odstavka 37.b ~lena zakona o lokalni samoupravi.
^e je ~lan ob~inskega sveta izvoljen za ‘upana, mu
preneha mandat ~lana ob~inskega sveta.
^e je ~lan ob~inskega sveta imenovan za pod‘upana, v
~asu opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije ~lana
ob~inskega sveta. V tem ~asu opravlja funkcijo ~lana ob~inskega sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov. ^e
takega kandidata ni, opravlja funkcijo ~lanov ob~inskega
sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je
imela lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v
volilni enoti.
f) Organi krajevnih skupnosti
57. ~len
Organ krajevne skupnosti je odbor krajevne skupnosti.
Odbor krajevne skupnosti izvoli izmed krajanov nadzorni
odbor.
Odbor krajevne skupnosti in predsednika odbora krajevne skupnosti volijo volilci s stalnim prebivali{~em v krajevni skupnosti po ve~inskem sistemu.
58. ~len
Odbor krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela odbora krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela
ob~inskega sveta.
59. ~len
Odbor krajevne skupnosti lahko izvoli izmed sebe podpredsednika odbora ter imenuje tajnika odbora krajevne skupnosti.
Tajnik pomaga predsedniku odbora krajevne skupnosti
pri njegovem delu.
60. ~len
Krajevna skupnost ima praviloma tajnika krajevne skupnosti, ki lahko opravlja delo profesionalno ali neprofesionalno. Tajnik lahko na osnovi dogovora opravlja delo za ve~
krajevnih skupnosti in je lahko hkrati tudi tajnik odbora.
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g) Neposredne oblike odlo~anja ob~anov
61. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
62. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za
eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
63. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih
ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej,
– razpravlja o zadevah, ki jih dolo~a zakon.
64. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega odbora oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu svojega predstavnika v svetu krajevnih skupnosti,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej,
– predlaga sklepe za postopek ustanovitve samostojne
ob~ine.
65. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volilcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega odbora.
66. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volilcev, ki so glasovali.
67. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
68. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
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Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be statuta o neposrednih oblikah odlo~anja
ob~anov.
69. ~len
Najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v treh
mesecih.
Glede postopka vlo‘itve zahtevka iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
IV. OB^INSKA UPRAVA
a) Organizacija ob~inske uprave
70. ~len
Organizacija ob~inske uprave je dolo~ena s tem statutom, podrobnej{a organizacija ob~inske uprave pa se na predlog ‘upana dolo~i z odlokom.
71. ~len
Ob~insko upravo praviloma vodi ‘upan. Ob~insko upravo lahko vodi tajnik.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev
ob~inskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbijo tajnik in
vodje notranjih organizacijskih enot ob~inske uprave.
@upan lahko pooblasti tajnika ali vodje notranjih organizacijskih enot za podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja.
72. ~len
V okviru ob~inske uprave se za izvajanje dolo~enih
nalog uprave ustanovijo notranje organizacijske enote.
V ob~inski upravi se ustanovijo oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve, oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, oddelek za finance in oddelek skupnih
zadev.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem obmo~ju.
73. ~len
Za delo uprave so tajnik in vodje notranjih organizacijskih enot odgovorni ‘upanu.
74. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vodje notranjih organizacijskih enot, vi{ji upravni, upravni in
strokovno tehni~ni delavci.
@upan skladno z aktom o sistemizaciji delovnih mest
ob~inske uprave sklene delovno razmerje za vi{je upravne
delavce, upravne in strokovno tehni~ne delavce na osnovi
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javnega razpisa in skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
75. ~len
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme ‘upan po
predhodnem soglasju ob~inskega sveta, pravilnik o nagrajevanju pa ob~inski svet.
76. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
77. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik oziroma vodje notranjih organizacijskih enot, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za
opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.
78. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih, dolo~enih z zakonom.
79. ~len
Tajnik oziroma vodje notranjih organizacijskih enot skrbijo in so odgovorni za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem
postopku.
@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
80. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
81. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pistojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.
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82. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika oziroma vodje notranje organizacijske enote odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo
vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.
b) Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
83. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
84. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.
V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
85. ~len
Ob~ina @alec organizira obvezne javne slu‘be na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje lokalnih cest, javnih poti, povr{in za pe{ce in
zelenih povr{in in javne razsvetljave v naseljih,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov,
– pokopali{ka in pogrebna dejavnost,
– druge javne slu‘be v skladu z zakonom.
86. ~len
Ob~ina @alec skrbi tudi za organizacijo:
– oskrbe s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
– kabelsko razdelilnega sistema za sprejem in distribucijo RTV signalov,
– oskrbe z zemeljskim plinom,
– plakatiranja,
– vzdr‘evanja obnove in {iritve stanovanjskega fonda.
87. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja
ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije, po zakonu oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave, in ustanavlja ostale oblike po zakonu.
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88. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah
dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.
VI. JAVNI ZAVODI
89. ~len
Ob~ina @alec lahko v skladu z zakonom ustanovi javne
zavode na podro~ju dru‘benih dejavnosti.
Javni zavod s podro~ja dru‘benih dejavnosti ustanovi
ob~inski svet z odlokom, s katerim v skladu z zakonom
dolo~i na~in, vrsto in obliko organiziranja javnega zavoda.
VII. OB^INSKI SKLADI
90. ~len
Ob~ina @alec lahko na posameznih podro~jih dejavnosti
ustanovi sklade.
Sklad ustanovi ob~inski svet z odlokom, v katerem predpi{e na~in zagotavljanja sredstev, dejavnost sklada, organe
sklada, pristojnosti ustanovitelja sklada.
VIII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
91. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin, z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov ob~inskega sveta pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.
92. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
93. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
94. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
95. ~len
Za izvr{evanje prora~una je kot odredbodajalec odgovoren ‘upan ob~ine.
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96. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ do 5% sprejetega prora~una, ki
mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
97. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj do 0,5%
prihodkov.
Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
98. ~len
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih
nesre~, kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge
naravne oziroma ekolo{ke nesre~e v skladu z zakonom, epidemije, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
99. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sredstva
rezerv.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.
Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
100. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
101. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
Ob~ina se lahko zadol‘i le v obsegu, ki ne presega 10%
zagotovljene porabe ob~ine v letu pred letom zadol‘evanja,
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odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odpla~ila
ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina o zadol‘itvi obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
102. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
103. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom ob njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini, dolo~eni z zakonom.
104. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– od{kodnina za degradacijo prostora in onesna‘evanje
okolja.
– prihodki uprave,
– dodeljena sredstva po‘arnega sklada,
– drugi prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
105. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
106. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje finan~na slu‘ba.
Delo finan~ne slu‘be nadzoruje ‘upan in nadzorni odbor.
IX. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
a) Splo{ni akti ob~ine
107. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
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Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
108. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
109. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
110. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
Tajno se glasuje, kadar to zahteva najmanj ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta. Glasuje se z ve~ino glasov ~lanov
ob~inskega sveta.
111. ~len
S odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
112. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
113. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
114. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejeme za prora~unsko leto, ki
se za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni
prora~un.
Tajno se glasuje, kadar to zahteva najmanj ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta. Glasuje se z ve~ino glasov ~lanov
ob~inskega sveta.
b) Postopek za sprejem odloka
115. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volilcev v
ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
116. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
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Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.
117. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
118. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 15 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
119. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.
120. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
121. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
122. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka, naslov odloka in
odlok v celoti je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na
kateri je navzo~ih najmanj polovico ~lanov, glasuje najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov.
123. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega
prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.
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124. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS in pri~nejo veljati petnajsti dan
po objavi.
c) Posami~ni akti ob~ine
125. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
126. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni
z zakonom druga~e dolo~eno.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

X. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
127. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.
128. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.
129. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravico na {kodo javnih koristi ob~ine.
130. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e dolo~enimi akti prizadete
pravice in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.
131. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.
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Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh,
in to:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

XI. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE
132. ~len
Ob~ina @alec se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi
ob~inami v {ir{o lokalno skupnost zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta o vklju~itvi ob~ine v pokrajino se lahko izvede referendum. Odlo~itev o vklju~itvi
ob~ine v pokrajino je na referendumu sprejeta, ~e se za to
odlo~i ve~ina volilcev, ki so glasovali.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.
133. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom, so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami.
134. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.
135. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
136. ~len
Delavci, ki so bili na dan 31. decem,bra 1994 v delovnem razmerju v ob~inskih upravnih organih in slu‘bah pa v
skladu z zakonom o upravi niso pre{li v upravne enote,
ostanejo v delovnem razmerju v ob~ini do sprejema akta o
sistemizaciji delovnih mest v ob~ini.
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137. ~len
Krajevne skupnosti, ustanovljene s tem statutom in organi krajevne skupnosti nadaljujejo svoje delo do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih organov krajevnih skupnosti. Premo‘enje in delavce krajevnih skupnosti prevzamejo
s tem statutom ustanovljene krajevne skupnosti.

1650.
1651.
1652.

138. ~len
Ob~inski predpisi, ki so veljali na obmo~ju prej{nje
Ob~ine @alec, ostanejo v veljavi na obmo~ju sedanje Ob~ine
@alec do sprejetja novih.
Odloki in drugi dosedanji predpisi ob~ine morajo biti s
tem statutom usklajeni v roku enega leta po uveljavitvi statuta.
139. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut
Ob~ine @alec (Uradni list SRS, {t. 46/86, 40/87 in Uradni list
RS, {t. 5/91-I in 56/93), statutarni sklep {t. 013-01/94-1 (Uradni list RS, {t. 2/95) in statutarni sklep {t. 01300/001/95 (Uradni
list RS, {t. 12/95).
140. ~len
Statut pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 101300/001/94
@alec, dne 20. aprila 1995.

1653.

1654.

1655.

1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine @alec
Franc @olnir, dipl. ek. l. r.

1664.
1665.
1666.
1667.
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VSEBINA
REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI
Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb,
ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti
Merila za ocenjevanje pedago{kih {tudijskih
programov
Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik
ali vi{ji svetnik
BANKA SLOVENIJE
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
razvrstitvi aktivnih bilan~nih in zunajbilan~nih postavk bank in hranilnic
DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev
za opravljanje pla~ilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje
ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
Statut Ob~ine La{ko
Statut Ob~ine Medvode
Statut Ob~ine Puconci
Statut Ob~ine Slovenska Bistrica
Statut Ob~ine Slovenske Konjice
Statut Ob~ine [entjur pri Celju
Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave Ob~ine [entjur pri Celju
Odlok o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini [entjur pri Celju
Statut Ob~ine [marje pri Jel{ah
Statut Ob~ine Vrhnika
Statut Ob~ine Velike La{~e
Statut Ob~ine @alec

ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI
s komentarjem mag. Marije Krisper-Kramberger, dr. Kre{a Puhari~a,

dr. Lojzeta Udeta in dr. Bojana Zabela
Delo je razdeljeno na {est vsebinskih sklopov. V prvem dr. Kre{o Puhari~, dr. Lojze Ude in mag. Marija
Krisper-Krambergerjeva komentirajo zakon o industrijski lastnini. V razlago vseh teoreti~no zahtevnej{ih
~lenov zakona so avtorji komentarja vklju~ili tudi razvojnost obravnavanega pravnega instituta oziroma
kategorije in opozorili na novodobne tendence v primerjalnem pravu. Drugi sklop zajema monografijo dr.
Bojana Zabela: “Industrijska lastnina v konkuren~nem pravu”. Tretji in ~etrti sklop sta namenjena objavi
izvr{ilnih predpisov k zakonu o industrijski lastnini ter izvle~kov iz predpisov, ki se dotikajo problematike industrijske lastnine. V petem delu knjige bodo bralci na{li dolo~be o inovacijah v na{ih kolektivnih
pogodbah. [esti del knjige pa obsega vse mednarodne konvencije, pogodbe in sporazume s podro~ja
industrijske oziroma intelektualne lastnine: od Pari{ke konvencije do Konvencije o sodelovanju na
podro~ju patentov. Dodan pa je tudi prevod pomembnej{ih ~lenov Konvencije o podeljevanju evropskih
patentov.
Cena 5.670 SIT

(10260)

2437
2437
2439
2440

2440

2440
2441
2453
2461
2474
2482
2490
2502
2503
2505
2514
2522
2531
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BAN^NI IN MONETARNI PREDPISI
(1. in 2. zvezek)
–
–
–
–

so najbolj popolna zbirka
ban~nih in monetarnih predpisov,
predpisov o vrednostnih papirjih,
predpisov o investicijskih skladih in dru‘bah za upravljanje,
predpisov Agencije RS za pla~ilni promet, nadzorovanje in informiranje in vrste drugih finan~nih
predpisov.

OB[IRNO STVARNO KAZALO
Vsi predpisi, ki so bili spremenjeni ali dopolnjeni, so objavljeni v neuradno pre~i{~enih besedilih s
to~nimi podatki, od kdaj veljajo posamezne spremembe oziroma dopolnitve predpisov.
Zbirka ni namenjena le bankam, hranilnicam in drugim finan~nim organizacijam (revizijskim hi{am,
finan~nim revizorjem, raznim finan~nim skladom, borznim hi{am in borznim posrednikom, poobla{~enim
investicijskim dru‘bam itd.), ampak tudi in predvsem gospodarskim dru‘bam, ki te predpise vsak dan
potrebujejo pri svojem delu oziroma poslovanju.
Predpisi so zbrani v plasti~nih ovitkih z mehanizmom, ki omogo~a vlaganje novih oziroma zamenjavo
spremenjenih in dopolnjenih predpisov.
Nove, spremenjene in dopolnjene predpise po{iljamo trimese~no, vendar razmi{ljamo, da bi ta rok
skraj{ali, ~e se bo pove~alo {tevilo novih predpisov.

Cena (z vsemi dosedanjimi spremembami in dopolnitvami)
16.380 SIT z davkom.
Ali imate v va{i strokovni knji‘nici naslednji zbirki predpisov, ki vam bodo v veliko pomo~ pri va{em
delu:

ZUNANJETRGOVINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
cena 10.122 SIT

CARINSKI PREDPISI
1. in 2. zvezek – v pripravi, sprejemamo prednaro~ila.
Tudi ti predpisi so zbrani v plasti~nih ovitkih z mehanizmom, ki omogo~a vlaganje novih oziroma
zamenjavo spremenjenih in dopolnjenih predpisov.

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne
25. I. 1992)

