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Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti po
javni obravnavi dne 31. 5. 1995 na seji dne 6. 7. 1995

o d l o ~ i l o

1. Dolo~be prvega odstavka 5. ~lena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, {t. 55/92, 7/93
in 31/93; v nadaljevanju: ZLPP) niso v neskladju z ustavo.

2. Dolo~ba drugega odstavka 5. ~lena ZLPP ni v nes-
kladju z ustavo, kolikor se razume tako, da je Sklad kmetij-
skih zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije dol‘an v skladu
z zakonskimi pogoji in v skladu z razlogi, navedenimi v
obrazlo‘itvi te odlo~be, skleniti z dosedanjimi upravljalci
kmetijskih zemlji{~ zakupne pogodbe ali jim podeliti konce-
sije za kmetijska zemlji{~a in gozdove, ki so na podlagi
ZLPP postali dr‘avna lastnina.

3. ZLPP ni v skladu z ustavo, kolikor ne ureja ~asa
trajanja prehodnega obdobja do sklenitve zakupnih pogodb
oziroma do podelitve koncesij ter na~ina re{evanja sporov v
zvezi s tem.

4. ZLPP ni v skladu z ustavo, kolikor ne dolo~a na~ina
in postopkov za dolo~itev od{kodnine zaradi zmanj{anja vred-
nosti vlog tujih vlagateljev v podjetja, kadar in kolikor je
dr‘ava k temu zavezana z mednarodnimi pogodbami.

5. Dr‘avni zbor je dol‘an ugotovljene neskladnosti z
ustavo odpraviti do 31. 12. 1995.

O b r a z l o ‘ i t e v

A) POSTOPEK

1. Postopek v tej zadevi se je za~el z vlo‘itvijo predloga
podjetja Lek d.d., Ljubljana, dne 30. 3. 1993, na podlagi 7.
~lena ustavnega zakona za izvedbo ustave (Uradni list RS, {t.
33/91) v zvezi s 7. to~ko drugega odstavka 411. ~lena ustave
iz leta 1974 in prvo alineo 11. ~lena zakona o postopku pred
ustavnim sodi{~em SRS (Uradni list SRS, {t. 39/74 in 28/
76).1

2. Tej zadevi so bili pridru‘eni:
– predlog podjetij Agrogorica p.o., [empeter pri Gorici;

Hmezad Kmetijstvo p.o., @alec; Kmetijski kombinat Ptuj
p.o., Ptuj, in Merkator Kmetijsko gospodarstvo Ko~evje
d.o.o., Ko~evje, z dne 22. 4. 1993 – po sklepu ustavnega
sodi{~a z dne 20. 5. 1993,

– predlog podjetja Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana, z
dne 28. 5. 1993 – po sklepu ustavnega sodi{~a z dne 17. 6.
1993,

– predlog podjetij TP Alpinum d.d., Bohinjsko jezero,
in IRP Alpinum d.d., Bohinjsko jezero, z dne 9. 8. 1993 – po
sklepu ustavnega sodi{~a z dne 16. 9. 1993,

– pobuda Gozdnega gospodarstva Ljubljana p.o., Ljub-
ljana, z dne 23. 6. 1994 – po sklepu ustavnega sodi{~a z dne
30. 6. 1994 in

– pobude So{kega gozdnega gospodarstva Tolmin p.o.,
Tolmin; Gozdnega gospodarstva Postojna p.o., Postojna;
Gozdnega gospodarstva Ko~evje p.o., Ko~evje; Gozdnega

gospodarstva Novo mesto n.sub.o., Novo mesto; Gozdnega
gospodarstva Nazarje p.o., Nazarje, in Gozdnega gospo-
darstva Maribor p.o., Maribor, z dne 4. 7. 1994 – po sklepu
ustavnega sodi{~a z dne 14. 7. 1994.

3. Lek d.d. je podjetje v me{ani lastnini, ki ima med
delni~arji zaposlene delavce ter tuje in doma~e poslovne
partnerje. Delni{ka dru‘ba je nastala s preoblikovanjem dru‘-
benega podjetja Lek p.o., katerega pravni naslednik je. Prav-
ni prednik dru‘be je z odpla~nimi pogodbami oziroma odlo~-
bo upravnega organa pridobil pravico uporabe na 67.660 m²
zemlji{~, ki jih uporablja za opravljanje ene od svojih dejav-
nosti (pridelovanje zdravilnih zeli{~ in drog), ~eprav so bila
deloma kupljena tudi kot stavbna zemlji{~a.

4. Kmetijske organizacije so dru‘bena podjetja (p.o.)
oziroma gospodarske dru‘be v 100-odstotni dru‘beni lastnini.

5. Bayer Pharma d.o.o. je me{ano podjetje z znanimi
lastniki: Lek d.d. ima 51-odstotni dele‘, tuji partner Bayer
AG iz Leverkusna pa ima 49-odstotni dele‘ kapitala. Pogod-
ba o skupnem vlaganju je bila sklenjena v letu 1970, v letu
1975 pa je podjetje z odpla~no pogodbo pridobilo pravico
uporabe na 9.949 m² stavbnih zemlji{~.

6. Turisti~no podjetje Alpinum d.d. ima nepremi~nine,
ki se nahajajo na obmo~ju Triglavskega narodnega parka.
Delni{ka dru‘ba je nastala iz dru‘benega podjetja, edini del-
ni~ar pa je podjetje IRP Alpinum d.d., ki je v izklju~ni
zasebni lasti delavcev TP Alpinum.

7. Gozdna gospodarstva so organizirana kot dru‘bena
podjetja (p.o.), torej kot podjetja s 100-odstotnim dru‘benim
kapitalom.

8. Vsi predlagatelji so vlo‘ili predloge za oceno ustav-
nosti {e pred uveljavitvijo zakona o ustavnem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 15/94, v nadaljevanju: ZUstS) in po dolo~bi
njegovega 81. ~lena obdr‘ijo polo‘aj predlagatelja.2

Pobudniki izkazujejo pravni interes za vlo‘itev pobude
na podlagi drugega odstavka 24. ~lena ZUstS.3

9. Ustavno sodi{~e je na seji dne 17. 6. 1993 na podlagi
7. ~lena ustavnega zakona za izvedbo ustave v zvezi s 4.
alineo tretjega odstavka 25. ~lena zakona o postopku pred
ustavnim sodi{~em4 zavrnilo predlog za za~asno zadr‘anje
izvr{evanja 5. ~lena ZLPP.

10. Ustavno sodi{~e je obravnavalo zadevo na sejah dne
17. 6. 1993, 17. 3. 1994, 31. 3. 1994, 9. 6. 1994, 17. 11. 1994,
8. 12. 1994, 1. 6. 1995, 30. 6. 1995 in 6. 7. 1995.

11. Na predloge je odgovoril Dr‘avni zbor dne 6. 1.
1994. Odgovoru je bilo prilo‘eno mnenje Vlade oziroma
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.

12. Predsednik ustavnega sodi{~a je na podlagi drugega
odstavka 35. ~lena ZUstS5 razpisal javno obravnavo, na kate-
ro so bili v skladu s prvim odstavkom 36. ~lena ZUstS6

vabljeni predstavniki oziroma zastopniki in poobla{~enci ude-
le‘encev v postopku in druge osebe, za katere je ustavno
sodi{~e menilo, da je potrebna njihova udele‘ba na javni
obravnavi.

13. Na javni obravnavi dne 31. 5. 1995 je ustavno sodi{-
~e poslu{alo ustne navedbe udele‘encev oziroma njihovih
poobla{~encev ali predstavnikov kot tudi navedbe predstav-
nikov drugih vabljenih ter odgovore na vpra{anja predsedni-
ka in sodnikov.
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B) PRAVNA UREDITEV

I. Veljavna zakonska ureditev

14. Peti ~len ZLPP dolo~a:
“Pred ugotovitvijo dru`benega kapitala podjetje izlo~i

iz sredstev podjetja kmetijska zemlji{~a in gozdove, ki posta-
nejo z dnem uveljavitve tega zakona last Republike Slovenije
oziroma ob~in in se v skladu s posebnim zakonom prenesejo
v upravljanje Sklada kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republi-
ke Slovenije oziroma ob~in ter vrednost nepremi~nin podje-
tij, ki opravljajo turisti~no dejavnost, katerih nepremi~nine
se nahajajo na obmo~ju Triglavskega narodnega parka in se
lastninijo v skladu s posebnim zakonom.

Podjetje lahko nadaljuje z uporabo in upravljanjem kme-
tijskih zemlji{~ in gozdov, ~e jih obdeluje oziroma izkori{~a
samo in za njih skrbi kot dober gospodar, do izdaje pravno-
mo~ne odlo~be o denacionalizaciji oziroma do podelitve kon-
cesije ali sklenitve zakupne pogodbe v skladu z zakonom.

Zakupno razmerje se vzpostavi ali koncesijo podeli naj-
manj za ~as, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zem-
lji{~a oziroma trajne nasade. Ob pla~ilu zakupnine ali od{kod-
nine za podeljeno koncesijo se upo{teva kupnina za odpla~no
pridobljena zemlji{~a tako, da se do poravnave te kupnine
zakupnina ali od{kodnina pobota.”

15. ZLPP je za~el veljati 5. 12. 1992 in ureja “lastnin-
sko preoblikovanje podjetij z dru`benim kapitalom v podjet-
ja z znanimi lastniki” (1. ~len ZLPP). Po dolo~bah prvega in
drugega odstavka 3. ~lena ZLPP se kot podjetja z dru`benim
kapitalom po ZLPP {tejejo:

– podjetja v dru‘beni lastnini, podjetja v me{ani lastnini
in sestavljene oblike podjetij, ~e imajo med viri sredstev v
bilanci stanja dru‘beni kapital in

– organizacije zdru‘enega dela in delovne skupnosti, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost in se {e niso organizirale
kot podjetja.

V 2. ~lenu ZLPP na{teva podjetja in organizacije, za
katere se ZLPP uporablja samo, ~e je to dolo~eno s posebnim
zakonom.

16. Sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republike Slo-
venije (v nadaljevanju: sklad) je bil ustanovljen z zakonom o
skladu kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 10/93, v nadaljevanju: ZSKZG), ki je
za~el veljati 11. 3. 1993. Sklad je pravna oseba, ki gospodari
s kmetijskimi zemlji{~i, kmetijami in gozdovi v lasti Repub-
like Slovenije v njenem imenu in za njen ra~un. Gospodarje-
nje obsega upravljanje in razpolaganje (2. in 3. ~len ZSKZG).

ZSKZG v tretjem odstavku 14. ~lena dolo~a: “Za kme-
tijska zemlji{~a in gozdove po ..., 5. ~lenu ZLPP ..., se {tejejo
tudi nezazidana stavbna zemlji{~a, za katera ni veljavnega
prostorsko izvedbenega na~rta oziroma ni izvr{en odkup ozi-
roma prenos v sklad stavbnih zemlji{~...”

ZSKZG v petem odstavku 14. ~lena dolo~a: “Sklad
oziroma ob~ina je pravni naslednik upravljalcev kmetijskih
zemlji{~, kmetij in gozdov v dru`beni lastnini ... v delu, ki se
nana{a na prenesena kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdo-
ve.”

17. Sporazum med SFRJ in Zvezno republiko Nem~ijo
o vzajemnem varstvu in spodbujanju vlaganj je bil ratificiran
z zakonom, ki ga je sprejela zvezna skup{~ina biv{e SFRJ in
ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, {t. 7/90 z dne 6. 7.
1990. Zakon o ratifikaciji sporazuma je pri~el veljati 14. 7.
1990. Sporazum v drugem odstavku 13. ~lena dolo~a, da
za~ne veljati mesec dni po izmenjavi ratifikacijskih listin, v
11. ~lenu pa dolo~a, da velja tudi za vlaganja, opravljena {e
pred njegovo uveljavitvijo.

V 3. ~lenu ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, {t. 1/91 in 45/94), ki je za~el veljati 25. 6. 1991, je
dolo~eno, da na ozemlju Republike Slovenije veljajo medna-
rodne pogodbe, ki jih je sklenila biv{a Jugoslavija in se
nana{ajo na Republiko Slovenijo. Na tej podlagi je Dr‘avni
zbor sprejel akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugosla-
vije z ZR Nem~ijo (Uradni list RS, {t 67/93 – mednarodne
pogodbe, {t. 20). Akt je za~el veljati 18. 12. 1993, v svoji 30.
to~ki pa vsebuje tudi sporazum.

II. Dru‘benolastninska upravi~enja dru‘benopravnih
oseb

18. Prej{nji ustavni sistem je temeljil na dru‘beni lastni-
ni produkcijskih sredstev, z nekaterimi izjemami. Dru‘bena
lastnina je u‘ivala posebno ustavno varstvo. Iz njenega na-
slova so imeli delavci pravico dela in upravljanja z dru‘beni-
mi sredstvi. Protiustaven je bil vsak akt, s katerim so bile
kr{ene te pravice delavcev (16. ~len ustave iz leta 1974).
Nedotakljiva in neodtujljiva je bila pravica delavcev do sa-
moupravljanja kot temeljna pravica oziroma svobo{~ina.

19. Amandma XCIX k prej{nji ustavi (Uradni list RS,
{t. 7/91) je predvidel preoblikovanje dru‘bene lastnine v
javno in v druge oblike lastnine z zakonom. V sedanji ustavni
ureditvi, v kateri amandmaji k prej{nji ustavi seveda ne velja-
jo ve~, je zakonodajalec ustavno podlago za sprejem ZLPP
imel v 1. ~lenu ustavnega zakona za izvedbo ustave, po
katerem je bilo treba vso zakonodajo uskladiti z novo ustavo,
torej tudi zakonsko urediti na~in prenehanja dru‘bene lastni-
ne oziroma njenega preoblikovanja v pravo lastnino.

Nova ustava kategorije dru‘bene lastnine ne pozna ve~,
zato ta tudi ne u‘iva ustavnega varstva. V prehodnem obdob-
ju do njenega preoblikovanja jo varuje prej{nja zakonodaja,
kolikor {e velja, ter nova zakonodaja, ki ureja njeno preobli-
kovanje in varstvo. Ne glede na na~in nastanka dru‘bene
lastnine je bila naloga zakonodajalca, da dru‘beno lastnino
preoblikuje v pravo lastnino in da dolo~i kriterije za dolo~i-
tev znanih lastnikov. Pri tem je bil zakonodajalec vezan na
ustavo. Vendar ustava dru‘bene lastnine kot take ne varuje.

20. Dru‘bena lastnina ni bila lastnina, ker ji je v skladu
s prej{njo ustavno ureditvijo manjkal temeljni lastninsko-
pravni atribut: pravni subjekt, ki bi imel polo‘aj lastnika. Ne
samo, da noben predpis ni izrecno dolo~al, kdo je lastnik tako
sredstev kot “kapitala”, ki sta bila v dru‘beni lasti. [tevilni
predpisi in celotna teorija o dru‘beni lastnini so utemeljevali,
da dru‘bena lastnina pomeni negacijo lastnine in da je njena
temeljna lastnost njen nelastninski zna~aj. Zato upravi~enj,
ki so izvirala iz znane “triade” dru‘benolastninskih upravi-
~enj – uporaba, upravljanje in razpolaganje – po njihovi
vsebini, dolo~eni v izvedbenih predpisih, ni (bilo) mogo~e
ena~iti z upravi~enji, ki jih imajo v pogledu svojih stvari
pravi lastniki. To pa je predvsem pravica pobrati plodove,
rezultate gospodarjenja z lastnino.

21. ^etrti odstavek III. razdelka temeljnih na~el ustave
SFRJ iz leta 1974 je dolo~al: “Izhajajo~ iz tega, da nih~e
nima lastninske pravice na dru`benih produkcijskih sreds-
tvih, si ne more nih~e – ne dru`benopoliti~na skupnost ne
organizacija zdru`enega dela ne skupina ob~anov ne posa-
meznik – na nikakr{ni lastninskopravni podlagi prila{~ati
proizvoda dru`benega dela, niti ne more upravljati dru`benih
produkcijskih in delovnih sredstev in ne razpolagati z njimi
in tudi ne samovoljno dolo~ati pogojev za delitev.”

22. Zakon o zdru‘enem delu (Uradni list SFRJ, {t. 11/
88 – pre~i{~eno besedilo; v nadaljevanju: ZZD) je v ~etrtem
odstavku 41. ~lena dolo~al: “^e organizacija zdru‘enega dela
ne more izpolnjevati svojih obveznosti, ji mora pristojni or-
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gan dru‘benopoliti~ne skupnosti v skladu s svojimi v ustavi
dolo~enimi pravicami in dol‘nostmi gospodarsko in druga~e
pomagati ter z ukrepi za njeno sanacijo in z drugimi ekonom-
skimi in upravnimi ukrepi ustvariti pogoje za odpravo te‘av,
zaradi katerih ne more izpolnjevati svojih obveznosti.”

23. Tako obravnavanje osnovnih sredstev je bilo razum-
ljivo in pogojeno z njihovo dru‘benolastninsko naravo. Dru‘-
bena lastnina je pogojevala temeljne razlike med podjetjem
in organizacijo zdru‘enega dela. Kot ugotavlja komentar za-
kona o podjetjih7 gre pri podjetju za “dru‘benoekonomsko in
funkcionalno organiziran in institucionaliziran kapital, ki se
skozi pridobljeno pravno sposobnost personificira in je nosi-
lec pravic, obveznosti in odgovornosti v gospodarskem pro-
metu”, organizacija zdru‘enega dela pa je “ne glede na obli-
ko dru‘benoekonomsko in funkcionalno ter personificirano
organizirano delo oziroma zdru‘evanje pravice dela z dru‘-
benimi sredstvi”. “Namen organiziranja sredstev v podjetju
je dobi~ek, v organizaciji zdru‘enega dela pa zadovoljevanje
dolo~enih dru‘benih potreb”. Komentar nadalje ugotavlja, da
je podjetje “zaprt sistem, katerega funkcije in cilji so oprede-
ljeni na trgu”, medtem ko organizacija zdru‘enega dela pred-
stavlja “odprt sistem, za katerega je bilo zna~ilno integralno
povezovanje na podlagi dogovarjanja in sporazumevanja, vse
z namenom zadovoljevanja dru‘benih potreb”. Prav zaradi
splo{nega zadovoljevanja dru‘benih potreb so organizacije
zdru‘enega dela za razliko od podjetij, ki “ustvarjajo dobi~ek
v ostrem konkuren~nem boju”, “v okviru dogovorne ekono-
mije posku{ale zmanj{ati vpliv konkurence z medsebojnimi
sporazumi”.

24. Zaradi take narave dru‘bene lastnine in gospodarje-
nja z njo si je bilo, kot ugotavlja dr. Bogomir Sajovic,8 “v
vrsti primerov medsebojne dohodkovne povezanosti med po-
sameznimi organizacijami zdru‘enega dela ... te‘ko pred-
stavljati, kako vzpostaviti poznani civilisti~ni varovalni, {e
posebej stvarnopravni sistem”. Po avtorjevem mnenju so
“obravnavane pravne posledice izraz njihove nelastninske
narave”. Zato ima “spremenjena narava temeljnih upravljal-
skih polo‘ajev nasproti lastninskim ... nujno za posledico, da
temelja varovalnih zahtevkov ni mogo~e utemeljevati enako
kot v primerih stvarnih premo‘enjskih pravic. Odsotnost last-
ninskega temelja tako spremeni vrsto znanih stvarnopravnih
elementov, pa bodisi da gre za prenosni posel oziroma preno-
sno ravnanje, bodisi za naravo varovalnih zahtevkov ali zgolj
za naravo ‘izvedenih’ pravic (stvarne narave). Dejanski od-
stop od lastninskega temelja in utemeljitev vseh pravnih
razmerij kot posledica upravljanja dru‘benih sredstev vodi v
sistemu dru‘benolastninskih razmerij do enovitega upravlja-
nja vseh vrst in oblik sredstev. ... Ker predstavljajo predmet
upravljanja tudi pravice, pri tak{ni enovitosti upravljanja ne
moremo govoriti ve~ o klasi~ni stvarnopravni naravi oziroma
stvarnopravnem temelju tistih upravljalskih razmerij, ki ima-
jo za predmet stvar. Tako odpravlja nelastninski sistem vsako
fiktivnost dejanskih upravljalskih polo‘ajev, ~esar za meha-
nizem premo‘enjskega (civilnega) prava ni mogo~e trditi”.9

25. Dru‘bena lastnina in iz nje izvirajo~a pravica dela z
dru‘benimi sredstvi je delavcem v zdru‘enem delu dajala pra-
vico uporabe in pravico upravljanja, organizaciji zdru‘enega
dela pa pravico razpolaganja. Pri tem pa so imeli delavci le
tiste pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so bile dolo~ene z
zakoni in s samoupravnimi splo{nimi akti v skladu z zakonom.
To je dolo~al 187. ~len ZZD, ki je pri tem izhajal iz 13. ~lena
ZZD kot ene izmed svojih temeljnih dolo~b. V komentarju k
187. ~lenu10 je zapisano: “V samem pogledu strukturnih ele-
mentov pravic oziroma upravi~enj, ki jih imajo zdru‘eni de-
lavci v samoupravnih oblikah svojega organiziranja, dolo~ilo
ne pomeni ob 13. ~lenu ni~ novega. Vsekakor je zakonodajalec
hotel s tem dolo~ilom {e posebej poudariti pomen spremenjene

narave pravic upravljanja na sredstvih v dru‘beni lastnini nas-
proti lastninskim polo‘ajem.”

26. V istem delu pa v komentarju k 13. ~lenu11 pi{e:
“Pri opredeljevanju polo`ajev upravljalcev v samoupravnih
organizacijah se je treba zato ~imbolj izogibati tolma~enjem
v smislu zasebnolastninskih vsebin. Pri bli`njem iskanju po-
mena opredelilnosti splo{no nakazanih vsebin je treba pred-
vsem poudariti, da sistem upravljanja dru`benih sredstev
nikakor ne more izhajati iz prvenstvene opredelitve lastnin-
sko pojmovanih pravic. Za tako opredeljevanje manjka vsak
lastninski temelj upravi~enjem na dru`benih sredstvih”.

27. Iz tega, da dru‘bena lastnina ni bila lastnina, {e ne
sledi, da zakonodajalec ob spreminjanju dru‘bene lastnine v
lastnino z znanimi lastniki ni mogel prizadeti nobenega us-
tavnopravno varovanega polo‘aja subjektov, ki so uporablja-
li sredstva v dru‘beni lastnini.

28. Pri tem je treba upo{tevati, da so se sredstva v
dru‘beni lastnini “nahajala” v dolo~enih dru‘benih pravnih
osebah. Te so lahko prosto nastopale na trgu, vstopale v
obligacijska razmerja, pri ~emer so za njih v na~elu veljala
enaka pravila kot za obligacijska razmerja med fizi~nimi
osebami in civilnimi pravnimi osebami, ki so bile nosilci
prave lastnine. Ti subjekti so za sprejete obveznosti tudi
odgovarjali s sredstvi, s katerimi so razpolagali in ki so bila v
pravnem prometu; na njih se je lahko (z istovrstnimi omeji-
tvami kot na sredstva obrtnikov, ki so delali s sredstvi v
zasebni lastnini, in na sredstva kmetov) opravila singularna
in generalna izvr{ba (ste~aj). Iz tega izhaja, da je nelastninski
koncept dru‘bene lastnine v celoti veljal glede upravi~enj
delavcev do sredstev v dru‘beni lastnini, v manj{i meri pa
glede upravi~enj dru‘benih pravnih oseb, ki so imele neokr-
njeno pravno in poslovno sposobnost.

29. Sredstva v dru‘beni lastnini, ki so bila organizirana
kot materialni substrat dru‘benih pravnih oseb, kot prakti~no
edina lastninska oblika sredstev, ki so se lahko anga‘irala za
gospodarske namene, so predstavljala temelj socialne varno-
sti za zaposlene v dru‘benem sektorju, to je za veliko ve~ino
prebivalstva.

30. Zakon o zdru‘enem delu je namre~ v drugem od-
stavku 22. ~lena dolo~al, da “delavci v temeljni organizaciji
trpijo materialne in druge posledice, ~e zaide temeljna orga-
nizacija v te‘ave zaradi dru‘beno in ekonomsko nesmotrnega
upravljanja sredstev, zaradi poslovanja, ki ni bilo prilagojeno
tr‘nim potrebam oziroma samoupravno dogovorjeni dru‘be-
ni delitvi dela, zaradi slabega dela in poslovanja ali nevestne-
ga obna{anja, ki ima za posledico nizko produktivnost dela,
in zaradi tega ne pridobivajo zadostnega dohodka za izvr{e-
vanje svoje dru‘bene funkcije v dru‘beni reprodukciji” ozi-
roma v prvem odstavku 41. ~lena, da “organizacije zdru‘ene-
ga dela in druge dru‘bene pravne osebe odgovarjajo za svoje
obveznosti z dru‘benimi sredstvi, s katerimi razpolagajo. Pri
tem naj bi zakon opredelil pogoje izvr{be in dolo~il sredstva,
ki so bila iz izvr{be izvzeta (tretji odstavek 41. ~lena ZZD),
analogno ustreznim dolo~bam, ki so varovale in ohranjale
pridobitno sposobnost proizvodnih sredstev v drugih oblikah
lastnine.

31. V prej{njih to~kah opisani polo‘aj dru‘bene lastni-
ne in dru‘benih pravnih oseb, ki so z njo upravljale, pa se je z
zakonom o podjetjih in z ustavnimi amandmaji leta 1989
za~el mo~no spreminjati v smeri preoblikovanja nekdanjih
organizacij zdru‘enega dela v podjetja – ~eprav so bila ta
podjetja {e vedno upravljalci dru‘bene lastnine in {e ne last-
niki svojih sredstev. Za podjetja, katerim je ZLPP podr‘avil
kmetijska zemlji{~a, torej ni ve~ veljal nekdanji ustavni in
zakonski re‘im dru‘bene lastnine, ampak ‘e mo~no spreme-
njeni in podjetni{kim konceptom pribli‘ani re‘im po ‘e ve~-
krat noveliranem zakonu o podjetjih.
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III. Dru‘benolastninska upravi~enja na kmetijskih in
gozdnih zemlji{~ih

32. Pri presoji vsebine pravic pravnih oseb, ki so upo-
rabljale zemlji{~a v dru‘beni lastnini, je treba upo{tevati {e
dolo~ene posebnosti in omejitve, ki so veljale glede dru‘be-
nolastninskih upravi~enj na kmetijskih in gozdnih zemlji{~ih
v primerjavi z upravi~enji na drugih sredstvih, ki so jih
uporabljale dru‘bene pravne osebe. Gre za posebnosti, ki so
‘e v prej{njem sistemu dajale uporabnikom dru‘benih sred-
stev na zemlji{~ih {e manj{i obseg upravi~enj, kot so jih
lahko imeli na drugih sredstvih, izhajale pa so iz dejstva, da
zemlja predstavlja nacionalno bogastvo in omejen naravni
vir na eni strani, in da je bilo to sredstvo v celoti pridobljeno
v “splo{no ljudsko premo‘enje” oziroma pozneje v dr‘avno
in dru‘beno lastnino z zakonskimi ukrepi ob revolucionarni
spremembi dru‘benega sistema po drugi svetovni vojni, ne
pa ustvarjeno kot rezultat “zdru‘enega dela”.

33. Prehod kmetijskega zemlji{~a v dru‘beni lastnini v
zasebno lastnino je bil na~elno nedopusten, dopusten pa le v
izjemnih primerih, dolo~enih z zakonom (prvi odstavek 206.
~lena ZZD). Prehajanje kmetijskih zemlji{~ v dru‘beni last-
nini v lastnino ob~anov, dru{tev in drugih civilnopravnih
oseb je bilo podvr‘eno soglasju pristojnega javnega pravo-
branilca (35. ~len zakona o kmetijskih zemlji{~ih, Uradni list
SRS, {t. 17/86 – pre~i{~eno besedilo, in Uradni list RS, {t. 9/
90 in 5/91). Po drugi strani pa je bilo mogo~e kmetijsko in
stavbno zemlji{~e, gozd in gozdno zemlji{~e, ki so bili dru‘-
bena lastnina, prenesti na drugo dru‘benopravno osebo neod-
pla~no, odpla~no pa le do vi{ine vrednosti vlaganj v to zem-
lji{~e oziroma v ta gozd (drugi odstavek 206. ~lena ZZD). Ta
dolo~ba zakona o zdru‘enem delu je ‘e v sistemu dru‘bene
lastnine bistveno zmanj{ala ekonomski pomen pravice raz-
polaganja z zemlji{~em v dru‘beni lastnini. Le namenska in
interesna povezanost kmetijskih zemlji{~ namre~ lahko ute-
meljuje mo‘nost neodpla~nega prenosa oziroma prenosa na
temelju povra~ila vlaganj. To je mogo~e razumeti le v kon-
tekstu samoupravnega zdru‘evanja dela in sredstev: ne spre-
meni se subjekt pravice, marve~ le subjekt upravljanja.

C) OCENA USTAVNOSTI

I. Obseg in metoda ocene ustavnosti posega

34. Predlagatelji in pobudniki izpodbijajo dolo~be 5.
~lena ZLPP, ker naj bi bile v neskladju z naslednjimi ustavni-
mi normami:

– 2. ~len (pravna in socialna dr‘ava),
– 14. ~len (enakost pred zakonom),
– 33. ~len (pravica do zasebne lastnine),
– 50. ~len (socialna varnost),
– 67. ~len (lastnina),
– 69. ~len (razlastitev),
– 74. ~len (podjetni{tvo)
– 155. ~len (prepoved retroaktivnosti) in
– 158. ~len (pravnomo~nost).
Bayer Pharma d.o.o. predlaga tudi presojo skladnosti te

zakonske dolo~be z ratificiranim sporazumom med SFRJ in
Zvezno republiko Nem~ijo o vzajemnem varstvu in spodbu-
janju vlaganj.

35. Zgornji pregled pravnih razlag kategorij dru‘bene
lastnine, dru‘benolastninskih upravi~enj ter dru‘benopravnih
oseb omogo~a njihovo primerjavo s kategorijami lastnine z
znanimi titularji, ustreznih lastninskih upravi~enj in pravnih
oseb civilnega prava na drugi strani. Ta pregled olaj{uje tudi
razumevanje kategorije pravne osebe v me{ani lastnini.

Ta primerjava pa omogo~a oceno obsega ustavnega vars-
tva pravnih interesov, polo‘ajev ali pravic na podlagi ustav-
nih meril, na katera se sklicujejo predlagatelji in pobudniki
ustavnega spora. Omogo~a tudi oceno ustavnega varstva us-
trezne kategorije pravnih subjektov, to je dru‘benopravnih
oseb z dru‘benolastninskimi upravi~enji na kmetijskih zem-
lji{~ih in gozdovih.

36. V primeru, da so upravi~enja teh pravnih oseb us-
tavno varovana, se zastavi vpra{anje, ali je pri{lo do posega
vanje oziroma ali ukrepi, dolo~eni s 5. ~lenom ZLPP, pred-
stavljajo poseg v ta ustavno varovana upravi~enja.

37. V primeru pritrdilnega odgovora na gornje vpra{a-
nje, se pravi, ~e je po presoji ustavnega sodi{~a pri{lo do
posega v ustavno varovana upravi~enja subjektov, se zastavi
nadaljnje vpra{anje, ali je bil poseg ustavno dopusten ali ne.
Upo{tevati je torej treba ustavno predvidene legitimne omeji-
tve ustreznih ustavnih upravi~enj, najprej splo{no omejenost
s pravicami drugih, zakonitost predpisanega na~ina uresni~e-
vanja pravice ter posebne, z ustavo dovoljene omejitve kon-
kretne pravice in ustreznih upravi~enj subjektov zaradi dru‘-
benih ali javnih koristi.

38. Na tej to~ki ustavnosodne presoje se pri~enja test
sorazmernosti oziroma prepovedi prekomernih posegov in
ustrezno tehtanje, ali so ukrepi, dolo~eni v zakonu, skladni z
njegovim namenom. Ukrep mora biti utemeljen s ciljem in
sicer tako, da v najmanj{i mo‘ni meri vpliva na pravice in
interese prizadetih subjektov.

Ukrepi morajo biti primerni za dosego zakonodajal~e-
vih ciljev, potrebni za njihovo implementacijo glede na ob-
jektivne interese dr‘avljanov ter ne smejo biti izven vsakega
razumnega razmerja do dru‘bene oziroma politi~ne vrednosti
teh ciljev.

39. Se pravi, da je zakonodajalec lahko posegel tudi v
ustavno varovane polo‘aje predlagateljev in pobudnikov, ~e
je s tem uresni~il neki drug ustavno dopusten cilj. Pri tem pa
lahko posega v te polo‘aje le, kolikor je to neogibno potrebno
za uresni~evanje zakonodajal~evega cilja. Zakonodajalec mo-
ra pri urejanju razmerja med ustavno varovanimi dobrinami,
ki medsebojno kolidirajo, upo{tevati na~elo, da mora biti
sredstvo, ki ga je izbral za dosego legitimnega cilja, kot tako
pravno dopustno in primerno (ustrezno) za dosego tega cilja.
Nadalje mora biti izbrano sredstvo za dosego cilja potrebno,
to je táko, da cilja ni mogo~e dose~i na na~in, ki bi manj
posegel v ustavno varovane polo‘aje, in kon~no, da mora biti
poseg, to je obseg prizadetosti varovane dobrine v (politi~no
vrednostnem) sorazmerju z vrednostjo zastavljenih zakono-
dajnih ciljev.

40. Cilji zakonodajalca morajo biti opredeljivi, razumni
in ustavno legitimni. V postopku sprejemanja izpodbijane
zakonske dolo~be so se kot razlogi za tak{no ureditev navaja-
li naslednji cilji:

– izvajanje enotne in dolgoro~ne kmetijske (zemlji{ke)
in naravovarstvene politike Republike Slovenije;

– potreba po izlo~itvi zemlji{~ iz sredstev podjetij, ki se
lastninijo, ker sicer obstaja nevarnost, da bi s tem tujci prido-
bili lastninsko pravico na teh zemlji{~ih;

– la‘ja izvedba denacionalizacije zaradi zagotavljanja
nadomestnih zemlji{~;

41. Enotna in dolgoro~na kmetijska politika je legiti-
men cilj, za dosego katerega je vzpostavitev dr‘avne lastnine
na zemlji{~ih ustrezen poseg. Taki ukrepi so v primerjalnih
zakonodajah poznani, kar velja tudi za z zakoni predpisane
omejitve lastninskih upravi~enj na posameznih predmetih
lastnine.

42. Glede uresni~evanja drugega cilja pa izlo~itev zem-
lji{~ iz sredstev podjetij, ki se lastninijo, omogo~a dr‘avi
kontrolo nad pridobivanjem zemlji{~ v skladu z nacionalno
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politiko. Gospodarski subjekti na trgu zasledujejo prvenstve-
no podjetni{ke interese. Nacionalno strategijo glede lastni{ke
strukture nad kmetijskimi zemlji{~i kot nenadomestljivim
naravnim virom in konstitutivnim elementom slovenske dr-
‘avnosti bo mogo~e uresni~evati le, ~e v prometu s temi
zemlji{~i in v na~inu gospodarjenja in upravljanja z njimi ne
bo odlo~ilen prvenstveno podjetni{ki interes.

43. Tudi olaj{anje izvedbe denacionalizacije (zagotav-
ljanje nadomestnih zemlji{~) je legitimen cilj zakonodajalca.
Izpodbijana dolo~ba namre~ pove~uje mo‘nost vra~anja v
naravi s tem da se pove~uje krog zemlji{~, iz katerega lahko
zajema sklad kot denacionalizacijski zavezanec.

44. V nadaljevanju te obrazlo‘itve pa je utemeljeno, da
je zakonodajalec sprejel tudi mo‘ne in potrebne zakonodajne
ukrepe, s katerimi je te‘o legitimnih posegov zmanj{al do
mere, ki {e zagotavlja dosego postavljenih ciljev, in je vzpo-
stavil razumno ravnovesje med vrednostjo teh ciljev in te‘o
posegov.

II. Zatrjevane kr{itve 67., 69. in 155. ~lena ustave

45. Navedeni ~leni ustave dolo~ajo:

67. ~len (prvi odstavek)
“Zakon dolo~a na~in pridobivanja in u`ivanja lastnine

tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in eko-
lo{ka funkcija.”

69. ~len
“Lastninska pravica na nepremi~nini se lahko v javno

korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti
od{kodnini pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.”

155. ~len
“Zakoni, drugi predpisi in splo{ni akti ne morejo imeti

u~inka za nazaj.
Samo zakon lahko dolo~i, da imajo posamezne njegove

dolo~be u~inek za nazaj, ~e to zahteva javna korist in ~e se s
tem ne posega v pridobljene pravice.”

46. Predlagatelji oziroma pobudniki utemeljujejo kr{i-
tev teh dolo~b ustave na naslednji na~in:

Lek in Bayer Pharma menita, da naj bi imel zakonodaja-
lec po 67. ~lenu ustave podlago le za dolo~itev na~ina prido-
bivanja in u‘ivanja lastnine, izpodbijana dolo~ba 5. ~lena
ZLPP pa dolo~a dr‘avo oziroma ob~ino kot subjekt lastnin-
ske pravice. S tem naj bi se brez ustavne podlage oblikovala
dr‘avna lastnina in to na na~in, ki ga zakon ne predvideva. V
nasprotju z 69. ~lenom ustave se brez nadomestila v naravi
ali od{kodnine odvzemajo stvari oziroma pravice, pridoblje-
ne z veljavnimi pravnimi posli in pravnomo~nimi odlo~bami.
S tem naj bi bila kr{ena tudi na~elo o pravni dr‘avi in prepo-
ved povratne veljave zakonov.

TP Alpinum in IRP Alpinum navajata, da izpodbijana
dolo~ba posega v ustavno pravico do zasebne lastnine, ~e-
prav naj bi omejitve pridobivanja zasebne lastnine lahko
dolo~ala le ustava. Ustava pa omejitve dolo~a v 67., 69., 70.
in 71. ~lenu. Ker naj bi izpodbijana dolo~ba omejevala eno
od temeljnih pravic druga~e, kot to dolo~a ustava, naj bi bila
tudi v neskladju z na~eli pravne dr‘ave.

Kmetijske organizacije menijo, da ustava v 67., 69. in
71. ~lenu ne omejuje lastninske pravice ne po obsegu in ne po
titularjih ter ne daje pravne podlage za nacionalizacijo. Raz-
lastitve, izvr{ene v javno korist, pa naj bi bili le posami~ni
primeri, za katere so predpostavke izrecno predvidene z za-
konom. Ustava naj ne bi dajala podlage za poseg v lastninsko
pravico samo.

Gozdnogospodarske organizacije menijo, da za podr-
‘avljanje njihovih sredstev ni ustavne podlage. @e po prej{-
njem pravnem re‘imu so bile kot pravne osebe povsem samo-
stojne. Ne le, da naj ustava ne bi poznala takega na~ina
pridobitve lastnine, kot ga dolo~a 5. ~len ZLPP, ampak naj bi
tak prenos kmetijskih zemlji{~ in gozdov ne zagotavljal
gospodarske in socialne funkcije lastnine. Pobudniki so sreds-
tva pridobili na legalen na~in, zato so sredstva in pravice, ki
jih imajo, zanje pridobljene pravice. Poseg vanje naj bi bil v
nasprotju s 155. ~lenom ustave.

47. Dr‘avni zbor meni, da je bila s sprejemom ustavne-
ga amandmaja XCIX k ustavi iz leta 1974 dana ustavna
podlaga za preobrazbo dru‘bene lastnine v javno in druge
oblike lastnine. V 3. to~ki tega amandmaja je bilo namre~
dolo~eno, da zakon dolo~i preoblikovanje dru‘bene lastnine
v javno in druge oblike lastnine ter omejitve lastnine. Dru‘-
bena lastnina naj bi temeljila na nelastninskem konceptu in iz
nje naj bi glede na to izvirala le posamezna z zakonom
dolo~ena upravi~enja, praviloma pravica uporabe, upravlja-
nja in omejenega razpolaganja, v skladu z namenom. Zato
naj bi izvajanje teh upravi~enj na dolo~eni stvari oziroma
pravici ne pomenilo avtomati~nega pravnega naslova za pri-
dobitev klasi~ne lastnine kot povsem drugega pravnega insti-
tuta. Dr‘avljani kot upravi~enci v procesu lastninjenja podje-
tij naj bi svoja upravi~enja ~rpali iz naslova svojega prispevka
k pove~anju vrednosti narodnega bogastva in ne iz temelja
dru‘bene lastnine kot take.

Dr‘avni zbor meni, da glede na to ni mogo~e sprejeti
trditev, da naj bi v opisanih primerih {lo za razlastitev, niti za
prisilni prenos pravice uporabe (ki je v dosedanjih predpisih
veljal za primere dru‘bene lastnine), saj naj bi z operacijo
lastninjenja dru‘bene lastnine le-ta izginila in naj bi zato {lo
za povsem neodvisna in specifi~na pravna razmerja, ki jih
dolo~a zakon. S to dolo~bo naj se ne bi posegalo v pridoblje-
ne pravice, saj da pravica do upravljanja in razpolaganja s
premo‘enjem v dru‘beni lastnini ni enaka lastninski pravici,
ki da se je vzpostavila {ele z uveljavitvijo ZLPP.

48. Ustavno sodi{~e ugotavlja, da razli~na stali{~a ude-
le‘encev glede ustavnosti izpodbijanih dolo~b temeljijo na
tem, da v osnovi razli~no pojmujejo dru‘beno lastnino in iz
nje izvirajo~e pravice dosedanjih dru‘benolastninskih upra-
vi~encev oziroma meje zakonodajal~eve svobode, da ureja
na~ine spremembe te lastnine iz lastnine z neznanimi lastniki
oziroma iz nelastnine v lastnino z znanimi lastniki. Medtem
ko predlagatelji in pobudniki svoja dru‘benolastninska upra-
vi~enja po vsebini ena~ijo z lastnino, pa nasprotni udele‘e-
nec izhaja iz tega, da dru‘bena lastnina ni dajala nikakr{nih
lastninskih upravi~enj in da je z dolo~bo amandmaja XCIX
dobil proste roke za zakonsko ureditev, na podlagi katere bo
spremenil dru‘beno lastnino kot ustavno kategorijo po ustavi
iz leta 1974 v javno in druge oblike lastnine z znanimi
lastniki.

49. Zgoraj podani pregled zakonodaje in teorije o dru‘-
beni lastnini je pokazal, da je bila dru‘bena lastnina v svojem
bistvu negacija lastnine in da nikakor ni predstavljala lastni-
ne, kakr{no varujejo dolo~be ustave. Zato se predlagatelji in
pobudniki pri izpodbijanju dolo~b ZLPP ne morejo uspe{no
sklicevati na dolo~be 67. in 69. ~lena ustave.

50. Glede na to, da dru‘bena lastnina ni bila prava last-
ninska kategorija in glede na to, da je 5. ~len ZLPP tranzicij-
ski predpis, se pobudniki oziroma predlagatelji ne morejo
utemeljeno sklicevati tudi na na~elo varstva zaupanja v pravo
– kot elementa pravne dr‘ave (2. ~len ustave) in na dolo~be
155. ~lena ustave. Njihov pravni polo‘aj glede sredstev se
namre~ z zakonom ni spremenil za nazaj (kmetijska zem-
lji{~a in gozdovi so postali dr‘avna last z dnem uveljavitve
izpodbijanih predpisov).
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III. Zatrjevane kr{itve 2., 33., 50., 71. in 74. ~lena ustave

51. Navedeni ~leni ustave dolo~ajo:

2. ~len
“Slovenija je pravna in socialna dr`ava.”

33. ~len
“Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine ... .”

50. ~len (prvi odstavek)
“Dr`avljani imajo pod pogoji, dolo~enimi z zakonom,

pravico do socialne varnosti.”

71. ~len (prvi in drugi odstavek)
“Zakon dolo~a zaradi smotrnega izkori{~anja posebne

pogoje za uporabo zemlji{~.
Zakon dolo~a posebno varstvo kmetijskih zemlji{~.”

74. ~len
“Gospodarska pobuda je svobodna.
Zakon dolo~a pogoje za ustanavljanje gospodarskih or-

ganizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nas-
protju z javno koristjo.

Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in deja-
nja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.”

52. Predlagatelji in pobudniki utemeljujejo kr{itev teh
dolo~b ustave na naslednji na~in:

Lek in Bayer Pharma navajata, da naj bi izpodbijana
dolo~ba posegala v veljavna premo‘enjskopravna razmerja
na stvarnem premo‘enju, ki sta jih v skladu z veljavnimi
predpisi oblikovala s sklenitvijo odpla~nih pravnih poslov ter
jih izvedla z vpisi v zemlji{ko knjigo. S tem, ko so tako
pridobljena zemlji{~a neodpla~no postala last dr‘ave, jima ni
zagotovljeno tak{no u‘ivanje lastnine, da bi se v celoti zago-
tavljala njena gospodarska funkcija in se omejuje podjetni{-
tvo, ki je ustavno varovana kategorija. Predlagateljema naj bi
bilo z odvzemom zemlji{~ dolgoro~no omejevano opravlja-
nje osnovne dejavnosti oziroma izvajanje na~rtovane podjet-
ni{ke poslovne strategije. Odvzem na podlagi veljavnih prav-
nih poslov in pravnomo~nih odlo~b odpla~no pridobljenih
stvari brez nadomestila oziroma od{kodnine naj bi kr{il tudi
na~elo o pravni dr‘avi.

Kmetijske organizacije navajajo, da naj bi uveljavitev
izpodbijanih dolo~b imela nepopravljive dru‘bene posledice,
saj naj bi bili prisiljeni ukiniti vrsto dejavnosti (celo s ste~aji
ali likvidacijami), pri{lo naj bi do izpada tehnolo{kega in
organizacijskega razvoja ter izni~enja kmetijskega strokov-
nega kadra, pa tudi do odpu{~anja delavcev oziroma njihovih
prekvalifikacij in prerazporeditev. Pravni red naj bi dal tudi
dru‘benopravnim osebam lastnost pravne osebe. S posegi v
materialni substrat pravne osebe pa se pose‘e v njeno bistvo.
Nacionalizacija po 5. ~lenu ZLPP, ki se izvaja ex tunc, naj bi
bila v neskladju z na~elom pravne varnosti kot izrazom prav-
ne dr‘ave, javni interes zanjo pa naj ne bi bil izkazan.

Gozdnogospodarske organizacije navajajo, da naj bi bi-
la z izvajanjem izpodbijane dolo~be njihovim delavcem v
nasprotju s 50. ~lenom ustave ogro‘ena njihova socialna
varnost. Poseg v sredstva, ki so jih pridobili na legalen na~in,
pa po mnenju pobudnikov ru{i tudi pravno varnost v pravnem
prometu, kar naj bi bilo v nasprotju z na~elom pravne dr‘ave.

53. Dr‘avni zbor navaja, da je bilo v postopku sprejema
ZLPP jasno izra‘eno stali{~e, da zemlji{~a in gozdovi, s
katerimi so v okviru dru‘bene lastnine upravljala in razpola-
gala posamezna podjetja, ne morejo postati predmet kupo-

prodajnih pogodb, pa~ pa da je treba takim podjetjem zavaro-
vati in zagotoviti bodo~e poslovanje, zato so bili v zakon
vneseni instrumenti, ki omogo~ajo nadaljnjo uporabo oziro-
ma samostojno pravico do podelitve koncesije.

Za podjetje naj se z novimi re{itvami kvaliteta pravice
dejansko ne bi spremenila, saj je bil za kmetijska zemlji{~a in
gozdove tudi doslej predpisan re‘im upravljanja in razpola-
ganja, ki pa se ~esto ni izvajal. V okviru procesa lastninjenja
podjetij naj bi bilo treba upo{tevati tudi dejstvo, da nova
ustava v 68. ~lenu dolo~a, da tujci na zemlji{~ih ne morejo
pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju
vzajemnosti. Za~etna lastni{ka struktura v podjetjih bi bila
lahko bistveno razli~na od neke optimalne strukture, ki se bo
ob sodelovanju tudi tujega kapitala oblikovala v bodo~nosti.

54. Ustavno sodi{~e najprej opozarja na pomen vpra{a-
nja jam~evanja organizacij zdru‘enega dela za svoje obvez-
nosti. Zakon o zdru‘enem delu je v 209. ~lenu dolo~al, da
dru‘bena pravna oseba odgovarja s sredstvi, s katerimi raz-
polaga (prvi odstavek). Hkrati pa je dolo~al, da zakon dolo~a,
na katera sredstva, s katerimi razpolagajo posamezne dru‘be-
ne pravne osebe, glede na njihov pomen za opravljanje njiho-
ve dejavnosti ali funkcije, ni mogo~e se~i z izvr{bo. zakon o
izvr{ilnem postopku (Uradni list SFRJ, {t. 20/78 – v nadalje-
vanju: ZIP) je do 1. 7. 1990 vseboval dolo~bo (191. ~len), po
kateri kmetijsko zemlji{~e, ki ga je izkori{~ala organizacija
zdru‘enega dela v gospodarske namene in ji je bilo nujno
potrebno za opravljanje njene dejavnosti, sploh ni moglo biti
predmet izvr{be za izterjavo denarne terjatve. To dolo~ilo je
torej veljalo {e dve leti po uveljavitvi zakona o podjetjih
(Uradni list SFRJ, {t. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90 – v nada-
ljevanju: ZP). ZP je tudi ohranil veljavnost drugega oddelka
VI. poglavja ZZD, v katerem je vsebovan 209. ~len ZZD. Po
drugi strani pa iz 191. ~lena ZIP tudi izrecno izhaja, da so
bila (torej ‘e v letu 1978) predmet izvr{be vsa kmetijska
zemlji{~a (in gozdovi), ki so presegala tisti obseg zemlji{~, ki
je bil dru‘beni pravni osebi nujno potreben za opravljanje
njene dejavnosti.

55. Zakonodaja ‘e od uveljavitve zakona o prisilni po-
ravnavi, ste~aju in likvidaciji (Uradni list SFRJ, {t. 84/89) ne
pozna ve~ obvezne sanacije, tako da je najpozneje od uvelja-
vitve navedenega zakona postala dolo~ba ZZD o socializaciji
podjetni{kih rizikov prete‘no deklaratorne narave, brez opo-
re v izvedbeni zakonodaji.

56. Glede na okoli{~ino, da so sredstva v dru‘beni last-
nini predstavljala pomemben element socialne varnosti pre-
te‘ne ve~ine zaposlenih oseb, bi moral zakonodajalec pri
oblikovanju dolo~b, s katerimi je na podlagi 1. ~lena ustavne-
ga zakona za izvedbo ustave (histori~no oprt na amandma
XCIX k prej{nji ustavi) spreminjal dru‘beno lastnino v javno
lastnino in druge oblike (prave) lastnine, upo{tevati tudi do-
lo~be 50. ~lena ustave.

57. Ker lastninjenje poteka prete‘no v okviru obstoje~ih
pravnih oseb (1. ~len ZLPP), pa bi moral glede subjektov, ki
se lastninijo po tem zakonu, zakon upo{tevati tudi dolo~be
74. ~lena ustave in smiselno tudi dolo~bo 33. ~lena in ostale
ustavne dolo~be o lastnini. Ravno tako je zakonodajalec gle-
de na dolo~bo 8. ~lena ustave pri urejanju lastninjenja vezan
na mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo.

58. Glede pravnih oseb, ki se lastninsko preoblikujejo
po ZLPP, velja na~elo, da se z lastninjenjem njihova pravna
identiteta ne bo spremenila (ne gre torej za vpra{anje more-
bitnega pravnega nasledstva, ampak se uzakonja pravna iden-
titeta oziroma kontinuiteta). Vse obligacijskopravne in jav-
nopravne premo‘enjske in nepremo‘enjske (odgovornost za
prestopke in prekr{ke) obveznosti, ki so jih imele kot pravne
osebe z dru‘benim kapitalom, bodo obdr‘ale tudi kot pravne
osebe z znanimi lastniki. Zakonodajalec bi ravno glede na to,
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da dru‘bene pravne osebe niso imele znanih lastnikov, lahko
izbral tudi druga~no re{itev: posegel bi v pravno subjektivite-
to in identiteto teh pravnih oseb. Vendar bi moral potem
urediti tudi vsa vpra{anja, zvezana s pravnim nasledstvom in
vpra{anja, zvezana s polo‘ajem oseb, ki so uresni~evale svo-
jo pravico do socialne varnosti na podlagi delovnega razmer-
ja s subjekti, ki bi na tak na~in prenehali obstajati. Zakonoda-
jalec se je odlo~il za tovrstne posege pri preoblikovanju
pravnih oseb n.pr. v dolo~bi 72. ~lena zakona o zadrugah (o
ustavnosti te dolo~be je odlo~ilo ustavno sodi{~e z odlo~bo
U-I-83/92 – v zbirki OdlUS: 57/II), nadalje v dolo~bi 82.
~lena zakona o gozdovih (Uradni list RS, {t. 30/93) (o pome-
nu te dolo~be za polo‘aj gozdnogospodarskih organizacij
glede njihovih sredstev glej v nadaljevanju te odlo~be), ne pa
tudi pri lastninskem preoblikovanju oseb, ki se preoblikujejo
po ZLPP.

59. Z odlo~itvijo, da bodo tudi po opravljenem lastni-
njenju pravne osebe, ki so pred tem imele dru‘beni kapital,
nadaljevale dejavnost na istem trgu, z istimi zaposlenimi, z
istim predmetom poslovanja, tako da bodo {e naprej v celoti
odgovarjale za vse svoje obveznosti z vsem svojim premo‘e-
njem, si je zakonodajalec bistveno zo‘il polje prostega ureja-
nja lastninjenja, ki mu je bilo dolo~eno s 1. ~lenom ustavnega
zakona. Ker je na ta na~in dolo~il, da dru‘bene pravne osebe
nadaljujejo s poslovanjem kot pravne osebe z znanimi lastni-
ki, je moral v okvirih cilja ZLPP – to pa je preoblikovanje
podjetij z dru‘benim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki
– upo{tevati tudi premo‘enjskopravne polo‘aje navedenih
pravnih subjektov, dolo~be 50. ~lena in dolo~be 74. ~lena
ustave. Trditev nasprotnega udele‘enca, da je bila zakonoda-
jal~eva ureditev lastninjenja sredstev, ki so se nahajala med
sredstvi pravnih oseb z dru‘benim kapitalom, ustavnopravno
v celoti nevezana, torej ni utemeljena.

60. Odvzem osnovnih sredstev iz premo‘enja pravnih
oseb, ki po zakonodaji nadaljujejo s svojim delom na trgu,
pomeni torej poseg v obstoje~a premo‘enjska upravi~enja teh
pravnih oseb, lahko pomeni poseg v pravico do socialne
varnosti tam zaposlenih delavcev in pomeni poseg v svobodo
gospodarske pobude, saj lahko zmanj{a konkuren~no in pri-
dobitno sposobnost tak{nih teh oseb.

61. Po drugi strani pa je potrebno upo{tevati, da prave
lastnine delavci in podjetja niso imeli, ker je bila njihova
pravica do samoupravljanja imanentno vezana na obstoj dru‘-
bene lastnine. Zato je ustavno dopustno, da je ZLPP dolo~il
dr‘avo za lastnika na kmetijskih zemlji{~ih in gozdovih. Ta
ukrep je bil {e tem bolj utemeljen, ker so zemlji{~a kot
naravna danost del naravnega bogastva Slovenije (5. ~len
ustave). Tudi zato je zakonodajalec pri preoblikovanju dose-
danjih upravi~enj na zemlji{~ih in gozdovih smel na ta na~in
za{~ititi javno korist.

62. Poleg posebnosti glede dru‘benolastninskih upravi-
~enj, ki so posebej veljala za zemlji{~a in ki zmanj{ujejo
trdnost ustavno varovanega polo‘aja iz naslova uporabe zem-
lji{~ v dru‘beni lastnini, je sodi{~e pri ugotavljanju soraz-
mernosti posega upo{tevalo tudi to, da je poseg omiljen z
dolo~bo petega odstavka 14. ~lena ZSKZG. Ta dolo~a, da je
Sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije
oziroma ob~ina pravni naslednik upravljalcev kmetijskih zem-
lji{~, kmetij in gozdov v dru‘beni lastnini v delu, ki se nana{a
na nanj prenesena kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdove.
Navedeno dolo~bo je treba razlagati tako, da sklad odgovarja
tudi za vse obveznosti, nastale v zvezi s kmetijskimi zemlji{-
~i, kmetijami in gozdovi, ki so bili nanj preneseni po 5. ~lenu
ZLPP. Tak{na ureditev, ki jo pozna pri prevzemih premo-
‘enjske celote tudi zakon o obligacijskih razmerjih (452.
~len), v veliki meri zmanj{uje te‘o posega, ki ga predstavlja
izpodbijana zakonska ureditev.

63. Predvsem pa poseg ni v neskladju z na~elom soraz-
mernosti, ~e se drugi odstavek 5. ~lena ZLPP razume in
razlaga tako, kot je dolo~eno v 2. to~ki izreka te odlo~be.
Ustavno sodi{~e je sprejelo ustavnokonformno interpretacijo
te dolo~be zato, ker je slednja formulirana tako, da bi jo bilo
sámo po sebi mo‘no razumeti tudi tako, da prizadetim pod-
jetjem – pod pogojem dobrega gospodarjenja v lastni re‘iji –
jam~i nadaljnjo uporabo in upravljanje podr‘avljenih kmetij-
skih zemlji{~ in gozdov (~e ne bodo vrnjeni denacionalizacij-
skim upravi~encem) le “do podelitve koncesije ali sklenitve
zakupne pogodbe v skladu z zakonom”, kar pa naj bi se
(namre~ koncesijsko ali zakupno razmerje) lahko sklenilo
pod enakimi pogoji s takim podjetjem ali pa tudi s komerkoli
drugim. Tako razumevanje te dolo~be (in njej analogne do-
lo~be 17. ~lena ZSKZG) je pri{lo do izraza tudi v nekaterih
dolo~bah pravilnika o zakupih kmetijskih zemlji{~ in kmetij
(Uradni list RS, {t. 7/94), ki ga je sprejel Sklad kmetijskih
zemlji{~ in gozdov dne 24. 12. 1993 in katerega ustavnost in
zakonitost bo predmet presoje v zadevi U-I-176/94. Taka
vsebina te dolo~be bi bila ustavno sprejemljiva le v primeru,
~e polo‘aj prizadetih podjetij ne bi u‘ival nikakr{nega ustav-
nopravnega varstva. Ker ni tako, je ustavno sodi{~e spoznalo
za skladno z ustavo samo tako razlago te dolo~be, ki pod
pogoji, ki so v njej navedeni, prizadetim podjetjem zagotav-
lja vzpostavitev koncesijskega ali zakupnega razmerja in jim
na ta na~in omogo~a nadaljnje gospodarjenje s temi zemlji{~i
– seveda v skladu z zakonsko ureditvijo, ki jo na podlagi 71.
~lena ustave sprejema zakonodajalec.

64. Ob taki razlagi te dolo~be je ZLPP torej v drugem in
tretjem odstavku 5. ~lena ohranil podjetju pravico upravlja-
nja in pravico uporabe ter mu priznal enako vrednost kmetij-
skega zemlji{~a in gozda, kot jo je dolo~al 206. ~len ZZD, to
je “vi{ino vrednosti vlaganj v to zemlji{~e oziroma v gozd”,
saj se zakupno razmerje vzpostavi ali koncesija zanj podeli
najmanj za ~as, ki “ustreza amortizacijski dobi vlaganj v
zemlji{~a oziroma trajne nasade.”

Poleg tega se ob pla~ilu zakupnine ali od{kodnine za
podeljeno koncesijo upo{teva kupnina za odpla~no pridoblje-
no zemlji{~e tako, da se do poravnave te kupnine zakupnina
ali od{kodnina pobota. To pomeni, da izpodbijane dolo~be
sicer pove~ujejo stro{ke poslovanja, da pa tistih uporabnikov
dru‘benih sredstev, ki so sposobni poslovati v pogojih tr‘ne-
ga gospodarstva, ne spravljajo v polo‘aj, ki bi bil vzrok za
prenehanje oziroma likvidacijo pravne osebe.

65. Ureditev ZLPP in ZSKZG torej na ta na~in zagotav-
lja in varuje zate~eno osnovno socialno varnost delavcev,
zaposlenih v podjetjih pobudnikov oziroma predlagateljev,
ter ta podjetja varuje tudi glede pravice nadaljnje uporabe
zemlji{~. Omenjena zakona sta pravico dela z biv{o dru‘beno
lastnino, sedaj dr‘avno lastnino, ohranila na na~in, ki omogo-
~a, da polo‘aj tistih, ki ‘elijo nadaljevati s svojo dejavnostjo
kot dobri gospodarji, ne bo bistveno prizadet.

66. Zakon ni onemogo~il uporabe in izkori{~anja zem-
lji{~, potrebnih podjetju, ki jih je uporabljalo, za kmetijsko
proizvodnjo, saj podjetje neposredno po zakonu nadaljuje z
njihovo uporabo. Zato je poseg zakonodajalca v sicer legi-
timna upravi~enja in pravne koristi pravnih subjektov v ra-
zumnem sorazmerju s ciljem, ki ga je pri tem zasledoval, ter
tudi ni v nasprotju z na~eloma pravne in socialne dr‘ave.

67. ^eprav postane dr‘ava lastnik zemlji{~, pa slednja
{e vedno ostajajo v uporabi podjetja. Dr‘avi je zakonodajalec
predpisal naslednje omejitve njenih lastninskih upravi~enj:

– da imajo podjetja pravico nadaljevati z uporabo pre-
nesenih zemlji{~,

– da je sklad kot upravljalec in gospodar zemlji{~ zave-
zan skleniti z dosedanjimi upravljalci zakupne pogodbe, ~e
slednji to ‘elijo,
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– da jim sklad mora dodeliti koncesijo, in
– da se v zakupnini upo{teva kupnina za odpla~no pri-

dobljena zemlji{~a tako, da se kupnina in zakupnina (oziro-
ma od{kodnina za koncesijo) pobotata.

68. Ob tem pa je bila potrebna {e ugotovitev v 3. to~ki
izreka te odlo~be, da ZLPP ni v skladu z ustavo, kolikor ne
ureja ~asa trajanja prehodnega obdobja do vzpostavitve za-
kupnega ali koncesijskega razmerja ter na~ina re{evanja spo-
rov v zvezi s tem. Ker dr‘ava lahko zakupnino oziroma
od{kodnino za koncesijo zara~unava {ele od vzpostavitve
takega razmerja naprej, bi bila podjetja seveda lahko zainte-
resirana za to, da prehodno obdobje do vzpostavitve takih
razmerij traja ~im dlje. Zakon o denacionalizaciji in stano-
vanjski zakon sta podobna vpra{anja uredila druga~e: z do-
lo~bo, da ustrezno razmerje nastane ‘e po samem zakonu in
da njegovo vsebino, ~e ni pogodbe, dolo~i sodi{~e v nepravd-
nem postopku. Ker take dolo~be v ZLPP ni, bo moral zako-
nodajalec naknadno (v postavljenem roku) urediti vpra{anje,
kako naj se omenjeno prehodno obdobje, ki ga je vzpostavil
5. ~len ZLPP, kon~a, kadar med prizadetimi podjetji in skla-
dom ni oziroma ne bo pri{lo do vzpostavitve zakupnega ali
koncesijskega razmerja, in kako naj se re{ujejo morebitni
spori v zvezi s tem.

69. Ustavno sodi{~e je tudi upo{tevalo, da so zemlji{~a
‘e v pravnem sistemu prej{nje ustave kot dobrina v splo{ni
rabi u‘ivala poseben pravni polo‘aj in so se lahko uporabljala
ob upo{tevanju posebnih zakonskih pogojev. Za zemlji{~a je
bil dolo~en poseben re‘im za razpolaganje z njimi, razli~en
od sistema razpolaganja z drugimi dru‘benimi sredstvi, vanja
pa so bila vlagana tudi prora~unska in druga javna sredstva.

70. In kon~no je moralo ustavno sodi{~e ob presoji ob-
sega pravno varovanih interesov podjetij, ki so imela v upo-
rabi kmetijska zemlji{~a, upo{tevati to, da je ‘e po prej{nji
zakonodaji glede kmetijskih zemlji{~ veljal poseben pravni
re‘im, iz katerega izhaja, da se je dolo~en del teh sredstev ob
uveljavitvi ZLPP nahajal v tak{nih pravnih osebah brez prav-
nega naslova, ki je bil podlaga za upravi~enja z dru‘benolast-
ninsko vsebino. @e po zakonu o kmetijskih zemlji{~ih (prvi
in drugi odstavek 30. ~lena, drugi odstavek 33. ~lena, prvi in
tretji odstavek 39. ~lena, 59. ~len) bi morale kmetijske orga-
nizacije (4. ~len zakona o kmetijskih zemlji{~ih) kmetijska
zemlji{~a, ki jih niso obdelovale same, prenesti v kmetijski
zemlji{ki sklad, nekmetijske organizacije pa bi to morale
storiti po 145. ~lenu.

Iz navedb nasprotnega udele‘enca izhaja, da se navede-
ne dolo~be glede znatnega dela kmetijskih zemlji{~ niso iz-
vajale. Po neprerekanih navedbah nasprotnega udele‘enca
{tevilne pravne osebe sploh niso imele evidenc, na podlagi
katerih bi lahko ugotovile, katera zemlji{~a so v njihovih
sredstvih. To naj bi bila tudi ena glavnih ovir za izvedbo
prenosa zemlji{~ na sklad po dolo~bi izpodbijanega 5. ~lena
ZLPP. Ustavno sodi{~e ugotavlja, da zemlji{~a, ki bi jih bile
morale pravne osebe ‘e po tedaj obstoje~i zakonodaji prene-
sti v kmetijski zemlji{ki sklad, ne glede na dolo~bo 5. ~lena
ZLPP ne spadajo v njihova sredstva, da pripadajo skladu in
se podjetja za njihovo vrednost ne glede na izpodbijano do-
lo~bo ZLPP ne bi mogla lastniniti. V tem delu izpodbijana
dolo~ba torej sploh ne posega v pravni polo‘aj podjetij, ki so
imela brez pravnega naslova v uporabi ta kmetijska zem-
lji{~a.

71. Iz navedenih razlogov je ustavno sodi{~e pri tehta-
nju ustavnih vrednot javnih koristi, ki jih je ‘elel dose~i
zakonodajalec, ter upravi~enj pravnih subjektov na podlagi
ustavno zagotovljene svobode gospodarske pobude presodi-
lo, da je bil zakonodajal~ev poseg v razumnem razmerju do
njegovih ciljev in da torej ustrezni ukrepi, dolo~eni s 5.
~lenom ZLPP, ne nasprotujejo 74. ~lenu ustave.

72. ZLPP v 1. ~lenu dolo~a, da ta zakon ureja lastninsko
preoblikovanje podjetij z dru‘benim kapitalom v podjetja z
znanimi lastniki. Zato je ustavno sodi{~e ocenilo, da dru‘be-
nopravnim osebam, ki so imele v uporabi zemlji{~a v dru‘be-
ni lastnini, ni mogo~e priznati upravi~enj, ki bi izhajala iz
pravice do zasebne lastnine. Posledi~no je ugotovilo, da iz-
podbijani 5. ~len ZLPP oziroma z njim predpisani ukrepi
niso v neskladju s 33. ~lenom ustave.

73. Vse navedeno velja tudi za tista gozdna zemlji{~a
(gozdove), ki so v uporabi in upravljanju podjetij, ki se
lastninijo po ZLPP. Druga~e kot pravna ureditev kmetijskih
zemlji{~ pa zakon o gozdovih (Uradni list RS, {t. 30/93)
opredeljuje ve~ funkcij gozdov, pri katerih je {e mo~neje kot
pri kmetijskih zemlji{~ih izra‘en javni interes ({esta to~ka 3.
~lena). Navedeni zakon je v dolo~bah 82. do 89. ~lena tudi
dolo~il tak{no preoblikovanje gozdnogospodarskih organiza-
cij, ki je v celoti spremenilo njihovo organizacijsko pravno
strukturo. Ob tem je uredil tudi vpra{anja pravnega nasleds-
tva in pa vpra{anja socialnega polo‘aja delavcev, katerih
delo bo zaradi sprememb v organiziranju in v dejavnosti teh
organizacij postalo nepotrebno. Glede na spremenjeni status,
na spremenjeno dejavnost teh organizacij, ki so po prej{nji
zakonodaji opravljale dejavnost posebnega dru‘benega po-
mena (glej npr. drugi in tretji odstavek 6. ~lena zakona o
gozdovih, Uradni list SRS, {t. 18/85), po dolo~bi 82. ~lena
zakona o gozdovih pa nadaljujejo delo kot izvajalska gozdar-
ska podjetja, sta vsebina premo‘enjskopravnih polo‘ajev teh
organizacij glede gozdnih zemlji{~ in problem socialne var-
nosti njihovih delavcev druga~na in je njihov polo‘aj pri
opravljanju storitev na trgu druga~e urejen. Tudi njihovo
lastninsko preoblikovanje ureja zakon o gozdovih in le v
manj{em delu ZLPP (5. alinea 2. ~lena ZLPP v zvezi s to~ko
c 83. ~lena zakona o gozdovih).

Dotedanje dru‘bene gozdove, ki so jih upravljale in
uporabljale gozdnogospodarske organizacije, je olastninil
ZSKZG (14. ~len) in na njegovi podlagi so ti gozdovi 11. 3.
1993 postali last dr‘ave. O skladnosti te zakonske dolo~be z
ustavo ter morebitnih protiustavnih posegih v ustavnopravno
varovane polo‘aje gozdnogospodarskih organizacij bo us-
tavno sodi{~e odlo~ilo s posebno odlo~bo.

IV. Zatrjevana kr{itev 14. ~lena ustave

74. Navedeni ~len ustave dolo~a:

14. ~len
“V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake ~loveko-

ve pravice in temeljne svobo{~ine, ne glede na ... ali katero-
koli drugo osebno okoli{~ino. Vsi so pred zakonom enaki.”

75. Predlagatelji oziroma pobudniki utemeljujejo kr{i-
tev te dolo~be ustave na naslednji na~in:

TP Alpinum in IRP Alpinum menita, da je izpodbijana
dolo~ba v nasprotju s 14. ~lenom ustave v povezavi z 2.
~lenom ustave zato, ker naj bi bila nejasna pri opredelitvi,
katere nepremi~nine se izvzamejo iz procesa lastninjenja,
predvsem pa zato, ker brez ustrezne utemeljitve neenako
obravnava pravne osebe, ki imajo nepremi~nine v Triglav-
skem narodnem parku, v primerjavi z drugimi s podobno
dejavnostjo.

Kmetijske organizacije menijo, da izpodbijana dolo~ba
ne zagotavlja enakosti fizi~nih, civilnopravnih in pravnih
oseb pred zakonom zato, ker nekdanje dru‘benopravne osebe
obravnava glede sredstev oziroma premo‘enja druga~e kot
druge. Izpodbijana dolo~ba naj bi pomenila nacionalizacijo
sredstev podjetja ne glede na to, ali so bila pridobljena neod-
pla~no ali odpla~no ali pa so jih podjetja sama prigospo-
darila.
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76. Ni mogo~e pritrditi stali{~em, da naj bi bila z dru-
ga~nim obravnavanjem kmetijskih zemlji{~ in gozdov pov-
zro~ena kr{itev na~ela enakosti pred zakonom. Zakonodaja-
lec je upravi~en dolo~ati posebne ukrepe glede na naravo in
namen stvari. Zato bi v danem primeru eventualno lahko
zaradi splo{nega interesa dolo~il druga~na na~ela za dolo~i-
tev dele‘a na dru‘benem kapitalu.

Podlaga za tak{no druga~no urejanje pa ne more biti 71.
~len ustave, kjer gre le za dolo~anje posebnih pogojev za
uporabo in posebno varstvo zemlji{~, ne pa tudi za vpra{anje
lastninske pravice. Ta ustavna dolo~ba se povezuje z nekate-
rimi na~eli varstva narave in krajine: ohranjanja naravnega
ravnovesja, var~na raba naravnih dobrin, ohranjanje rodnosti
tal, izkopavanje rudnih bogastev, varstvo voda, zraka in kli-
me, varovanje vegetacije, prostorasto~ih rastlin in ‘ivali.

77. Dolo~ba prvega odstavka 5. ~lena ZLPP ni v
neskladju s 14. ~lenom ustave tudi v delu, ki dolo~a, da pred
ugotovitvijo dru‘benega kapitala podjetja, ki opravljajo turi-
sti~no dejavnost, izlo~ijo iz svojih sredstev vrednost nepre-
mi~nin, ki se nahajajo na obmo~ju Triglavskega narodnega
parka in se lastninijo v skladu s posebnim zakonom.

V tem primeru zakonodajalec ni posegel v premo‘enje
podjetij, kar bi imelo za posledico njegovo zmanj{anje, am-
pak je le za~asno, do sprejema posebnega zakona, dolo~il, da
se vrednost nepremi~nin turisti~nih podjetij, ki le‘ijo v Tri-
glavskem narodnem parku, ne vklju~i v otvoritveno bilanco,
ki slu‘i lastninjenju podjetja. Te nepremi~nine {e naprej osta-
nejo kot dru‘bena lastnina sestavni del sredstev podjetja in
~akajo na lastninjenje tega dela podjetja po posebnem zako-
nu. Zakonodajalec se je v skladu s posebnim statusom, ki ga
po zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS,
{t. 17/81 in 42/86) u‘iva to obmo~je, odlo~il za poseben
na~in lastninjenja na tem obmo~ju, zato s tem ni kr{il nobene
ustavne dolo~be.

Poseben pravni re‘im nepremi~nin, ki se nahajajo v
obmo~jih, ki so z zakonom dolo~ena kot narodni park, ute-
meljuje ekolo{ka funkcija lastnine. Dokler posebni zakon ni
sprejet, ni mogo~e trditi, da je z izlo~itvijo vrednosti teh
nepremi~nin iz lastninjenja kr{ena kak{na pravica pobudni-
kov TP in IRP Alpinum.

78. Zakonodaja, ki ureja lastninjenje, je glede na naravo
stvari oziroma sredstev diferencirala krog upravi~encev, ki
lahko lastninijo dru‘beno lastnino. Posebni sistemi lastninje-
nja so bili tako ‘e dolo~eni za dru‘bena stanovanja, za pre-
mo‘enje, ki se denacionalizira in za zadru‘no premo‘enje.

79. Ustavno sodi{~e ugotavlja, da narava in pomen kme-
tijskih zemlji{~ in gozdov ter prete‘ni na~in njihove pridobi-
tve opravi~uje poseben na~in njihovega lastinjenja in poseb-
ni, torej razli~ni polo‘aj njihovih dosedanjih uporabnikov in
upravljalcev v primerjavi z drugimi udele‘enci v procesu
preoblikovanja dru‘bene lastnine.

V. Zatrjevana kr{itev 158. ~lena ustave

80. Navedena dolo~ba ustave dolo~a:

158. ~len
“Pravna razmerja, urejena s pravnomo~no odlo~bo dr-

`avnega organa, je mogo~e odpraviti, razveljaviti ali spreme-
niti le v primerih in po postopku, dolo~enih z zakonom.”

81. Predlagatelji oziroma pobudniki utemeljujejo kr{i-
tev te dolo~be ustave na naslednji na~in:

Lek navaja, da je del zemlji{~, sicer odpla~no, pridobil s
pravnomo~no odlo~bo dr‘avnega organa in je pravica upora-
be podjetja vpisana v zemlji{ko knjigo. Odlo~be so ostale
nespremenjene in ni uveden postopek za njihovo odpravo,

zato je poseg v pravnomo~no urejena razmerja v nasprotju s
158. ~lenom ustave.

Gozdnogospodarske organizacije navajajo, da so zem-
lji{~a pridobile na legalen na~in in ni v skladu s 158. ~lenom
ustave, da se jim tako pridobljene pravice sedaj odrekajo.

82. Dr‘avni zbor meni, da ni bila kr{ena dolo~ba 158.
~lena ustave. Tudi v primerih, ko so bila dru‘benim pravnim
osebam zemlji{~a dodeljena v brezpla~no uporabo s pravno-
mo~no odlo~bo dr‘avnega organa, v skladu s tedaj veljavni-
mi predpisi, naj bi bilo to pravico mo‘no odpraviti, razvelja-
viti ali spremeniti z zakonom, kar je bilo tudi v tem primeru
narejeno.

83. Samo dejstvo, da so pravne osebe s pravnomo~nimi
odlo~bami pridobile kmetijska ali gozdna zemlji{~a, {e ne
pomeni, da ta zemlji{~a u‘ivajo druga~en lastninski ali uprav-
ljalski oziroma razpolagalni status kot druga zemlji{~a v
dru‘beni lastnini; to velja tudi za podjetja z me{anim kapita-
lom. Ta zemlji{~a so bila znotraj dru‘bene lastnine izena~ena
z drugimi zemlji{~i.

V upravni teoriji se poudarja, da pravnomo~nost uprav-
nih aktov ne {~iti prepovedi ponovnega odlo~anja o ‘e odlo-
~eni stvari, pa~ pa pridobljene pravice, v katere z novimi
upravnimi akti ni dovoljeno posegati. Zakon o lastninskem
preoblikovanju je tranzicijski predpis, ki na ustavni podlagi
spreminja nelastnino v lastnino z znanimi lastniki. Dru‘be-
nolastninskih upravi~enj glede na to, razen v obsegu, ki izha-
ja iz obrazlo‘itve v tej odlo~bi, ni mogo~e {teti za ustavno
varovana pridobljena lastninska upravi~enja.

VI. Zatrjevana kr{itev ratificirane mednarodne
pogodbe

84. Predlagatelj Bayer Pharma navaja, da naj bi izpod-
bijana zakonska dolo~ba posegla v nominalni kapital podjet-
ja, v katerem je udele‘en tudi privatni kapital tujega vlagate-
lja. Iz teh sredstev so bila z odpla~nim pravnim poslom
pridobljena odvzeta zemlji{~a oziroma pravica uporabe na
njih. Ta sredstva-zemlji{~a se lahko izlo~ajo iz sredstev pod-
jetja samo tako, da se zmanj{a nominalni kapital podjetja in s
tem vloga tujega vlagatelja, in ker se za ta poseg ne predvide-
va od{kodnina, se s tem direktno posega v lastnino tuje
pravne osebe, katere vlaganja so za{~itena s sporazumom
med Socialisti~no federativno republiko Jugoslavijo in Zvez-
no republiko Nem~ijo o vzajemnem varstvu in vzpodbujanju
vlaganj.

85. Ustava v 8. ~lenu dolo~a, da morajo biti zakoni in
drugi predpisi v skladu s splo{no veljavnimi na~eli medna-
rodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo, ter da se ratificirane in objavljene mednarodne
pogodbe uporabljajo neposredno; v drugem odstavku 153.
~lena pa dolo~a, da morajo biti zakoni v skladu s splo{nimi
na~eli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi
pogodbami, ki jih je ratificiral Dr‘avni zbor.

86. Sporazum z Zvezno republiko Nem~ijo o vzajem-
nem varstvu in vzpodbujanju vlaganj v 4. ~lenu dolo~a, da
vlaganja ene izmed pogodbenic u‘ivajo popolno varnost na
obmo~ju druge pogodbenice in da se vlaganja vlagateljev ene
izmed pogodbenic lahko na obmo~ju druge pogodbenice raz-
lastijo, nacionalizirajo ali se zanje uporabijo drugi ukrepi, ki
so po svojem u~inku enaki razlastitvi ali nacionalizaciji,
samo v splo{nem interesu in proti od{kodnini. Od{kodnina
mora biti pravi~na in mora ustrezati vrednosti razla{~enega
vlaganja na dan objave odlo~be o razlastitvi, nacionalizaciji
ali kak{nem podobnem ukrepu. Od{kodnina se mora izvr{iti
brez neopravi~enega odlaganja, zagotoviti je treba njeno iz-
pla~ilo in prost transfer. Vlagatelj, katerega premo‘enje je
bilo razla{~eno, ima pravico do obi~ajnih ban~nih obresti do
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dneva izpla~ila od{kodnine. Zakonitost razlastitve ali druge-
ga podobnega ukrepa ter vi{ina od{kodnine se preveri na
zahtevo vlagatelja v rednem pravnem postopku.

87. Lastninsko preoblikovanje podjetij je v splo{nem
dru‘benem interesu, kar pomeni, da je ta pogoj iz 4. ~lena
sporazuma izpolnjen. Dru‘beniki v kapitalski dru‘bi nimajo
nobenih stvarnih pravic na posameznih sredstvih dru‘be, to
pa pomeni, da ni mogo~e govoriti niti o razlastitvi niti o
nacionalizaciji dele‘a fizi~ne ali pravne osebe v kapitalski
dru‘bi. Upo{tevati pa je potrebno tretjo to~ko protokola k
sporazumu, ki je sestavni del sporazuma. S to to~ko, ki je
vezana na 4. ~len sporazuma, je dolo~eno, da ima vlagatelj
pravico do od{kodnine tudi, ~e se z dr‘avnimi ukrepi interve-
nira v podjetju, v katerem ima dele‘, in s tem precej zmanj{a
njegova vloga.

88. Prav za tak primer pa gre v primeru predlagatelja
Bayer Pharma d.o.o. Res je sicer, da v obravnavanem prime-
ru ne gre za individualen in konkreten ukrep dr‘ave, temve~
gre za zakonsko predpisan prehod kmetijskih zemlji{~ v last-
nino dr‘ave in njihov obvezen prenos na sklad, kar posledi~-
no vpliva na premo‘enje gospodarskih dru‘b, ki so dosedaj
uporabljala taka zemlji{~a. Izlo~itev posameznih stvari iz
sredstev podjetja brez od{kodnine ali druga~nega nadomesti-
la pomeni zmanj{anje njegovega premo‘enja, to pa vpliva na
vi{ino nominalnega kapitala in vrednost vlog dru‘benikov
takega podjetja.

89. Dejstvo, da ZLPP ne dolo~a od{kodnine za odvzeta
kmetijska zemlji{~a in gozdove, {e ne pomeni, da je spora-
zum z ZR Nem~ijo prenehal veljati oziroma da tuji pogodbe-
ni partner ne bi mogel uveljavljati ukrepov, ki jih ta pogodba
zagotavlja za varstvo njegovih vlaganj, s sklicevanjem na
njeno neposredno uporabo po 8. ~lenu ustave. Vendar razlogi
pravne varnosti narekujejo, da zakon izrecno in jasno predpi-
{e na~in in postopek za dolo~itev od{kodnine, tako da bo
mogo~e v rednih pravnih (sodnih) postopkih preverjati zako-
nitost uporabljenih ukrepov ter vi{ino od{kodnine v posami~-
nih primerih.

D) SKLEP

90. Dolo~ba 5. ~lena ZLPP v tistem delu, kjer dolo~a,
da postanejo kmetijska zemlji{~a podjetij, ki se lastninsko
preoblikujejo po navedenem zakonu, last Republike Sloveni-
je oziroma ob~in, pomeni poseg v dolo~ene ustavnopravno
varovane polo‘aje subjektov, ki so uporabljali kmetijska zem-
lji{~a kot sredstva v dru‘beni lastnini. Vendar je ta poseg
primeren in potreben za dosego legitimnih ciljev zakonoda-
jalca in za zavarovanje javnih koristi in zato tudi skladen z
ustavo.

91. Zakonodajal~eva motivacija je bila opredeljena in
legitimna. Cilj ustreznega ukrepa je bil zlasti realizacija enot-
ne in dolgoro~ne kmetijske politike dr‘ave ter zakonitega
procesa denacionalizacije.

92. Ustavne podlage in okviri so zakonodajalcu dopu{~a-
li izbor med razli~nimi zakonodajnimi motivi, cilji in strate-
gijami. Tisti, ki jih konkretizirajo ukrepi, dolo~eni s 5. ~le-
nom ZLPP, niso edini ustavno dopustni. Predlagatelji niso
navajali drugih mo‘nih ukrepov, s katerimi bi bilo mogo~e na
na~in, ki bi v manj{i meri posegal v njihove pravice, dose~i
navedene zakonodajne cilje. Ustavno sodi{~e je tudi samo
ugotavljalo, ali se v strokovnih razpravah o teh vpra{anjih
navajajo kak{ni mo‘ni alternativni ukrepi, s katerimi bi se na
manj bole~ na~in lahko v enaki meri dosegli cilji, ki jih je
opredelil zakonodajalec.

93. Tako je ustavno sodi{~e ugotovilo, da bi zakonoda-
jalec lahko predpisal (in bo moral predpisati tudi za zem-

lji{~a, ki so pre{la v upravljanje sklada) omejitve lastninske
pravice na zemlji{~ih na podlagi 67. in 71. ~lena ustave.
Vendar s tak{nimi ukrepi ne bi bilo mogo~e zagotoviti nave-
denih posebnih ciljev, ki si jih je dolo~il zakonodajalec ob
transformaciji dru‘bene lastnine v lastnino z znanimi lastniki.

94. Zato je ustavno sodi{~e preu~evalo zlasti tudi mo‘-
nost, da bi zakonodajalec dolo~il tak na~in lastninjenja, po
katerem bi pravne osebe, ki se lastninijo, obdr‘ale kmetijska
zemlji{~a v svojih sredstvih, za ustrezno vrednost kapitala pa
bi morale izdati delnice dr‘avi oziroma skladu. Ugotovilo je,
da bi bila sicer tak{na re{itev tudi v skladu z ustavo, vendar bi
v mnogo manj{i meri zagotavljala uresni~evanje zastavljenih
ciljev, na drugi strani pa bi v dolo~enih pogledih predstavlja-
la {e mo~nej{i poseg v pravice predlagateljev, zlasti pa tudi
dru‘benikov tak{nih pravnih oseb, saj bi bistveno spremenila
razmerja v lastni{ki oziroma upravljalski strukturi podjetij, ki
se lastninsko preoblikujejo, posebej pa {e tistih dru‘b, ki so
se ‘e lastninsko preoblikovale.

95. Ustavno sodi{~e je moralo presoditi zlasti, ali je bil
izpodbijani poseg, to je prenos kmetijskih zemlji{~ in goz-
dov, ki so sestavni del sredstev podjetij, v last Republike
Slovenije oziroma ob~in, izven vsakega razumnega razmerja
do dru‘bene in politi~ne vrednosti zakonodajnega cilja. Us-
trezni ustavnosodni test sorazmernosti je pokazal, da so bili
ustrezni ukrepi sorazmerni s te‘o cilja.

Pri tem ima posebno te‘o izvedbena zakonodaja, ki je v
interesu uporabnikov kmetijskih zemlji{~ pomembno omejila
lastninska upravi~enja dr‘ave kot novega lastnika.

96. Da pa bi ostal ustrezni poseg v ustavno varovane
polo‘aje pravnih subjektov v mejah njihovega ustavno do-
pustnega obsega, opozarja ustavno sodi{~e Dr‘avni zbor na
nekaj {e nere{enih ali delno re{enih vpra{anj, ki spremljajo
izvajanje 5. ~lena ZLPP:

a) Posebno skrbno je potrebno preu~iti in ustrezno re{iti
vpra{anje socialne varnosti oseb, ki so uresni~evale svojo
pravico do socialne varnosti na podlagi delovnega razmerja s
prizadetimi pravnimi subjekti.

b) Spremljati je treba na~in izvajanja dolo~be petega
odstavka 14. ~lena ZSKZG glede pravnega nasledstva sklada
v zvezi s prenesenimi zemlji{~i in, ~e se bo izkazalo za
potrebno, z zakonom dolo~neje opredeliti kriterije za dolo~i-
tev, katere obveznosti podjetij so nastale v zvezi z zemlji{~i
in so glede na pravno nasledstvo pre{le na sklad.

c) V dolo~eni meri ostajajo prizadete pravne koristi ti-
stih pravnih oseb, ki so bile ‘e ob uveljavitvi ZLPP v me{ani
lastnini in se jim je zaradi podr‘avljenja dela njihovih sred-
stev (kmetijskih zemlji{~) brez od{kodnine oziroma nadome-
stila na podlagi 5. ~lena ZLPP zmanj{ala vrednost kapitala, s
tem pa tudi vrednost dele‘ev lastnikov.

~) Zaradi pravilnega urejanja vpra{anj pod to~ko c) bo
treba dolo~iti kriterije, po katerih bo mogo~e ugotavljati,
katerih zemlji{~ podjetja ob uveljavitvi ZLPP niso obdelova-
la, in tudi kriterije, katera podjetja predstavljajo tak{ne nek-
metijske organizacije, ki bi bile morale prenesti zemlji{~a na
kmetijski zemlji{ki sklad, ker jih niso same obdelovale.

E)

97. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi
21. in 48. ~lena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov-
{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matev‘ Krivic,
mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je
sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Ude, ki je napovedal odklonilno lo~eno mnenje.
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Pritrdilno lo~eno mnenje sta napovedala sodnika Jerov{ek in
Krivic.

[t. U-I-77/93
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

Opombe

1 7. ~len ustavnega zakona: “Ustavno sodi{~e deluje po tej
ustavi, glede vpra{anj postopka pred ustavnim sodi{~em ... , ki z
ustavo niso urejena, pa do sprejema zakona o ustavnem sodi{~u
smiselno uporablja dosedanje ustavne in zakonske dolo~be.”

Drugi odstavek 411. ~lena ustave iz leta 1974: “Postopek
pred ustavnim sodi{~em za~nejo s predlogom: ... 7. podjetje ali
druga organizacija, ... , ~e je prizadeta njena pravica, ki je dolo~e-
na v ustavi ali v zakonu”.

11. ~len zakona o postopku pred ustavnim sodi{~em: “Posto-
pek pred ustavnim sodi{~em se za~ne: – z vlo`itvijo predloga ...
organizacije .., ki jih kot predlagatelje postopka dolo~a ustava.”

2 ”81. ~len ZUstS: “Postopki, za~eti do uveljavitve tega za-
kona, se nadaljujejo po dolo~bah tega zakona, s tem, da predlaga-
telji po prej{njih predpisih obdr`ijo polo`aj predlagatelja.”

3 Drugi odstavek 24. ~lena ZUstS: “Pravni interes za vlo`itev
pobude je podan, ~e predpis ali splo{ni akt za izvr{evanje javnih
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega
v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni polo`aj.”

4 25. ~len zakona o postopku pred ustavnim sodi{~em (tretji
odstavek): “Na seji brez javne obravnave lahko ustavno sodi{~e
odlo~i tudi:

– ko odlo~a o zadr‘anju posami~nega akta ali posami~nega
dejanja ... “

5 Drugi odstavek 35. ~lena ZUstS: “Predsednik ustavnega
sodi{~a lahko razpi{e javno obravnavo na lastno pobudo ali na
predlog udele`encev v postopku. Predsednik ustavnega sodi{~a
mora razpisati javno obravnavo na predlog treh sodnikov.”

6 Prvi odstavek 36. ~lena ZUstS: “Na javno obravnavo us-
tavno sodi{~e povabi udele`ence v postopku, predstavnike oziro-
ma zastopnike in poobla{~ence udele`encev v postopku in druge
osebe, za katere meni, da je potrebna njihova udele`ba na javni
obravnavi.”

7 Zakon o podjetjih in vpis v sodni register z uvodnimi poja-
snili, ^Z Uradni list RS, Ljubljana, 1990, str. 10, 11

8 Temeljno o opredelitvi sisteme pravic na dru‘benih sreds-
tvih, Zdru‘eno delo, posebni zvezek: zakon o zdru‘enem delu v
teoriji in praksi, 1981, str. 309

9 prav tam, str. 309
10 Komentar zakona o zdru‘enem delu, ^GP Delo, TOZD

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1988, str. 376
11 prav tam, str. 39

DOL PRI LJUBLJANI

2050.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 in 14/95) je Ob~inski svet
Ob~ine Dol pri Ljubljani na 7. seji dne 23. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Obmo~je ob~ine Dol pri Ljubljani obsega obmo~ja na-

slednjih naselij: Beri~evo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Dolsko,
Kamnica, Kle~e pri Dolu, Klopce, Kri‘evska Vas, Laze pri
Dolskem, Osredke, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Seno‘eti,
Videm, Vinje, Vrh pri Dolskem, Zabor{t pri Dolu, Zagorica
pri Dolskem, Zajel{e.

2. ~len
Ob~ina v okviru ustave in zakonov varuje koristi ob~a-

nov ter 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 nepo-

sredno in prek organov ob~ine.

4. ~len

Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in
sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami skladno z zako-
nom.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ Ob~ine Dol pri Ljubljani je Videm 48, Dol pri

Ljubljani.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike s premerom

35 mm, na zgornjem obodu pe~ata je besedilo: OB^INA
DOL PRI LJUBLJANI, v spodnjem delu pe~ata pa napis:
Dol pri Ljubljani.

Ob~inski svet ima pe~at okrogle oblike s premerom 35
mm, ki ima ob zgornji kro‘nici napis OB^INA DOL PRI
LJUBLJANI, pod njim napis OB^INSKI SVET.

@upan Ob~ine Dol pri Ljubljani ima pe~at okrogle obli-
ke s premerom 35 mm, ki ima ob zgornji kro‘nici napis
OB^INA DOL PRI LJUBLJANI, pod njim napis @UPAN.

6. ~len

Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
ob~ani naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo va{ko
skupnost.

Odlo~itev o oblikovanju in imenu va{ke skupnosti sprej-
mejo prebivalci skladno z zakonom.

7. ~len

Ob~ina Dol pri Ljubljani sodeluje z drugimi ob~inami
za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti in
solidarnosti.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI
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II. NALOGE OB^INE

8. ~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 in upravljanja:
– 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 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;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena skladno z

zakonom;
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi;
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami
– ureja druge z zakonom dolo~ene zadeve lokalnega

pomena;
2.  s svojimi ukrepi in sredstvi:
– vzpodbuja gospodarski razvoj;
– pospe{uje razvoj obrti in podjetni{tva;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje organov ob~ine in ob~inskih jav-

nih in lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dru‘benih dejavnosti in sprejema
ukrepe za pospe{evanje navedenih dejavnosti;

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti);

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost;
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mr-

li{ko ogledne slu‘be;
– 3. s svojimi sredstvi:
– vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, re-

kreacijske in druge javne povr{ine, vodovodne in energetske
komunalne objekte;

– s svojimi ukrepi spodbuja gospodarski razvoj ob~ine,
pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;

– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-
mo~;

4. s svojimi ukrepi:
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom, varstvo pred ionizirajo~imi sevanji ter za urejeno
zbiranje odpadkov;

5. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~,

nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami in izvensodno porav-
navo sporov;

6. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah in dolo~a pogoje za oddajo in najem
objektov in drugega ob~inskega premo‘enja.

9. ~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 lekar-

ni{ko dejavnost,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– 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 lokalne 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.

10. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, na-

slednje 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,
– takse in kazni iz svoje pristojnosti,
– dolo~a druge z zakonom dovoljene davke in dajatve.
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III.VARSTVO PRAVIC OB^ANOV

11. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine.
Pristojni organ je z vlogo ob~ana dol‘an postopati kot z

upravno stvarjo in ob~anu zagotoviti ustrezno re{itev oz.pri-
meren odgovor v zakonitem roku.

IV. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

12. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, nadzorni odbor.

Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo nepro-

fesionalno, razen ‘upana, ki jo lahko opravlja profesionalno.

13. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

14. ~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-
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 poslov-
nik ob~inskega sveta.

Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in delu
organov ob~ine.

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 ~lanov.

2. 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 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 njiho-

ve ~lane ter imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin,

– imenuje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– voli in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana, odborov sveta in

ob~inske uprave,
– odlo~a o prenosu izvirnih pristojnosti na organe {ir{ih

lokalnih skupnosti,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, kolikor o tem v skladu s  tem statutom ne odlo~a
‘upan,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,

– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-

ne gospodarske slu‘be,
– 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 tudi mnenje k imenovanju na~elni-

kov upravnih enot.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pri-

stojnostih iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o
teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

18. ~len
Ob~inski svet ima 13 ~lanov.
@upan, pod‘upan, tajnik ob~ine, ~lani nadzornega od-

bora, ob~inski uradniki ter vodilni delavci v javnih zavodih,
ki jih imenuje ob~inski svet, ne morejo biti ~lani ob~inskega
sveta.

19. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
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.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

21. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in pod-

predsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.

22. ~len
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~in-
ski svet.

23. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga vsak ~lan 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.
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24. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah.
Seje sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno po-

budo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj
~etrtine ~lanov sveta.

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 last-
no pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnev-
ni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahte-
vati sklic sveta, in ga posredujejo 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 upravnih organov ali
‘upanu, ter za odgovore nanje.

25. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e je v javnem interesu, lahko svet sklene, da je seja za

javnost zaprta ali da se javnost izklju~i.
^lani ob~inskih odborov, ‘upan in pod‘upan imajo pra-

vico 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~in-
skega sveta.

Na seji sveta ima ‘upan pravico razpravljati in dajati
predloge.

26. ~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.

27. ~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. @upan

28. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana

pa voli ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino glasov.

29. ~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,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut,
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi

in sklepa delovno razmerje z zaposlenimi v ob~inski upravi.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz

pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan.

30. ~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.

^e se odlo~itev sveta nana{a na zadeve, ki so bile z
zakonom poverjene ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~itve.

31. ~len
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, lahko ‘upan sprejme
za~asne nujne ukrepe. Te mora predlo‘iti v potrditev ob~in-
skemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

32. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njego-
vo povabilo.

33. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana ali
tajnika ob~ine za opravljanje posami~nih nalog iz tretje in
~etrte alinee 29. ~lena tega statuta.

4. Nadzorni odbor

34. ~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~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

35. ~len
Nadzorni odbor {teje pet ~lanov.
^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,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

5. Odbori ob~inskega sveta

36. ~len
Odbori ob~inskega sveta so stalna ali za~asna delovna

posvetovalna telesa ob~inskega sveta, ki pripravljajo stro-
kovne podlage za odlo~itve ob~inskega sveta za podro~ja iz
njegove delovne pristojnosti.

37. ~len
Odbori ob~inskega sveta opravljajo naslednje naloge:
– obravnavajo predloge ‘upana, ~lanov sveta in ob~a-

nov (ljudska iniciativa) s svojega delovnega podro~ja, preden
o njih odlo~a svet in dajejo svetu mnenja o teh predlogih,
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– razpravljajo o vpra{anjih s svojega delovnega podro~-
ja in dajejo svetu in ‘upanu mnenja o teh vpra{anjih,

– predlagajo svetu oz. ‘upanu odlo~itve s svojega po-
dro~ja,

– oblikujejo podlage in mnenja za odlo~anje ob~inskega
sveta glede pripravljajo~ih se predpisov, ki neposredno zade-
vajo vpra{anja ob~inske pristojnosti oz. koristi.

Ob~inski svet lahko poveri odboru odlo~anje o zadevah
iz pristojnosti sveta. Zadeve, ki se prenesejo v pristojnost
odbora, dolo~i svet s sklepom, ki ga sprejme z dvetretjinsko
ve~ino vseh ~lanov ali s spremembo statuta.

38. ~len
Odbor ob~inskega sveta ima najve~ devet ~lanov, izmed

katerih je najve~ ena tretjina ~lanov sveta. Na~in imenovanja
~lanov odborov ureja poslovnik sveta.

@upan in pod‘upan ne moreta biti ~lana odborov.
Odbor veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina

vseh ~lanov. Odlo~itve sprejema odbor z ve~ino glasov ~la-
nov.

@upan, pod‘upan in ~lani sveta so lahko navzo~i na
sejah odborov ob~inskega sveta in na njih sodelujejo v raz-
pravi.

39. ~len
Ob~inski svet ustanovi posamezni odbor, dolo~i njego-

ve pristojnosti ter podro~ja dela s posebnim aktom, ki ga
ob~inski svet sprejme z ve~ino glasov ~lanov sveta.

Predsednika, ki je praviloma ~lan sveta, in ~lane odbora
imenuje ob~inski svet z ve~ino navzo~ih ~lanov.

40. ~len
Odbor ob~inskega sveta je za svoje delo odgovoren

ob~inskemu svetu.
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~in-

ski svet razre{i odbor ali posameznega ~lana odbora.
Odbor ob~inskega sveta lahko odstopi v celoti. Za od-

stop mora glasovati ve~ina vseh ~lanov odbora.
^e odbor v celoti odstopi, ob~inski svet odlo~a o njego-

vi razre{itvi. Odbor je razre{en, ~e za razre{itev glasuje ve~i-
na navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

^e odstopi ali je razre{en posamezni ~lan odbora, ob-
~inski svet imenuje novega ~lana. Prednost pri predlaganju
novega ~lana ima predlagatelj, ki je predlagal ~lana, ki je
odstopil.

6. Komisije sveta

41. ~len
Komisije ob~inskega sveta so delovna telesa ob~inske-

ga sveta, pristojne za pripravo predlogov in drugih podlag za
odlo~anje.

Ob~inski svet ima naslednje komisije:
– Komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki ima pet ~lanov (predsednik in {tirje ~lani). V pristoj-
nost komisije sodi priprava sklepa o potrditvi mandatov ~la-
nov ob~inskega sveta ter vse, kar je potrebno za potrditev
mandata novega ~lana sveta v primeru prenehanja mandata
kateremu od ~lanov sveta. Pripravlja predloge potrebnih ak-
tov za volitve in imenovanja iz pristojnosti ob~inskega sveta
ter predloge, mnenja oz. soglasja k imenovanjem ali izvoli-
tvam v skladu z zakoni in tem statutom. Komisija za mandat-
na vpra{anja, volitve in imenovanja dolo~a nadomestilo ozi-
roma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta,
odborov in nadzornega odbora.

– Komisijo za vloge in prito‘be ob~anov in organizacij
civilne dru‘be v ob~ini, ki ima tri ~lane (predsednik in dva
~lana). Pristojnosti komisije se dolo~ijo s sklepom o ustano-
vitvi in imenovanju ~lanov.

– Statutarno-pravno komisijo, ki ima tri ~lane (predsed-
nik in dva ~lana). Njene pristojnosti se dolo~ijo s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju ~lanov. Ob~inski svet ob odlo~itvi
za pripravo novega besedila statuta ob~ine ali poslovnika
ob~inskega sveta lahko dolo~i, da ta komisija {teje ve~ ~la-
nov.

Ob~inski svet lahko ustanovi in imenuje tudi druge
komisije.

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA
OB^ANOV

42. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

43. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali po

naseljih.

44. ~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 in o njiho-

vem delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

45. ~len
Zbor ob~anov po naseljih :
– razpravlja o problematiki v svojem naselju,
– razpravlja o delu ob~inskih organov zlasti z vidika

interesov svojega naselja,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

46. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj deset odstotkov
volivcev v ob~ini.

47. ~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.

48. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
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49. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta 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 deset odstotkov volivcev v ob~ini .

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 47. in 48. ~lena tega statuta.

50. ~len
Najmanj deset odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahte-

va 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 or-
ganov, 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 referen-
dumu in ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

VI. OB^INSKA UPRAVA IN NJENA ORGANIZACIJA

51. ~len
Organizacija ob~inske uprave se na predlog ‘upana do-

lo~i z odlokom.

52. ~len
Ob~insko upravo vodi, usmerja in nadzoruje ‘upan.
@upan za vodenje ob~inske uprave lahko predlaga tajni-

ka ob~inske uprave, ki mu je tudi neposredno odgovoren za
izvajanje nalog uprave.

Tajnika ob~inske uprave na predlog ‘upana imenuje
ob~inski svet.

53. ~len
Nadzor nad zakonitostjo dela uprave, pri opravljanju

nalog iz prene{ene pristojnosti opravljajo ministrstva vsako
na svojem podro~ju, ki nadzorujejo tudi zakonitost splo{nih
in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izda-
jajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci ob~inske
uprave.

VII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

54. ~len
Ob~ina lahko organizira javne slu‘be na podlagi za-

kona.

55. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njega ~lena ustanavlja ob~ina

javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje konce-
sije in oblikuje re‘ijske slu‘be v okviru ob~inske uprave.

56. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VIII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

57. ~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 gos-

podar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.
Ob~inski svet lahko pooblasti ‘upana, da odlo~a o naba-

vi oz. prodaji ob~inskega premo‘enja v vrednosti, ki je dolo-
~ena z odlokom o prora~unu ob~ine za teko~e leto.

58. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

59. ~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 od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani 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.

60. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
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.

61. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom o prora~unu ob~ine za teko~e leto dolo~eno
druga~e.

62. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~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 posoji-
la odlo~a ‘upan po predhodnem soglasju ob~inskega sveta.

63. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no 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 re-

zerve ob~ine 2% letno dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za preteklo leto.
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64. ~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 2. to~ke prvega odstavka
odlo~a ‘upan, ki o tem obvesti svet na prvi naslednji seji.

O uporabi sredstev iz 3. to~ke prvega odstavka odlo~a
ob~inski svet.

65. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me 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 pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.

Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu sve-
tu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

66. ~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.

67. ~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.

68. ~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.

69. ~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{i-

ni, 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.

70. ~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 kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

71. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik

in nadzorni odbor.

IX. SPLOŠNI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

72. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, uredbe, pravil-

nike, navodila, sklepe, stali{~a ter obvezne razlage 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 razvo-
ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

73. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Spremembe statuta se sprejmejo po enakem postopku

kot statut.
74. ~len

S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-
sko 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.

75. ~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 pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

76. ~len
Z uredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo splo-

{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

77. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

78. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
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79. ~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
~lanov ob~inskega sveta.

80. ~len
Postopek za sprejem ob~inskega odloka se dolo~i v

poslovniku ob~inskega sveta.

81. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi, ~e v njih ni druga~e dolo~eno.

82. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti - sklepom ali odlo~bo - odlo~a ob~i-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

83. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov 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 stop-
nji ‘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.

X. VAŠKA SKUPNOST

84. ~len
Ob~ina lahko dolo~ene svoje pristojnosti prenese na

va{ko skupnost, ~e je bil tak interes izra‘en na zboru ob~anov
naselja.

Ob~ina va{ki skupnosti za opravljanje prenesenih pri-
stojnosti zagotavlja finan~na sredstva.

85. ~len
Va{ka skupnost svoje predloge, mnenja in ugotovitve

posreduje ob~inskemu svetu, ‘upanu ali ob~inskemu odboru.

XI. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

86 . ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega 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.

87 . ~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.

88. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne 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 upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

XII. POVEZOVANJE OB^INE IN DRUGO
SODELOVANJE

89. ~len
Ob~ina 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 {ir{o lokalno skupnost
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 statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v {ir{o lokal-
no skupnost se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina
prenesla na {ir{o lokalno skupnost. S potrditvijo statusa {ir{e
lokalne skupnosti ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene
ob~inske pristojnosti {ir{i lokalni skupnosti.

90. ~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.

91. ~len
Ob~ina se lahko pobrati ali vzpostavi prijateljske stike z

drugimi ob~inami in mesti. O pobratenju ali vzpostavljanju
prijateljskih stikov sprejme ob~inski svet posebno listino.

XIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

92. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo obstajati kra-

jevne skupnosti kot pravne osebe.
V primeru, da bi ob~ina Dol pri Ljubljani ‘elela odtujiti

nepremi~no premo‘enje, ki je bilo na dan 31. 12. 1994 last
dotedanje krajevne skupnosti, mora pridobiti soglasje tiste
va{ke skupnosti, na katere obmo~ju se ta nepremi~nina
nahaja.

93. ~len
Konstituiranje va{kih skupnosti iz 6. ~lena tega statuta

se opravi do 1. decembra 1995.
Ustanovitev in oblikovanje va{kih skupnosti, njihove

pristojnosti, status, organiziranost in financiranje se dolo~i z
ob~inskim odlokom, ki ga ob~inski svet sprejme z dvetre-
tjinsko ve~ino.
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94. ~len
Do sprejetja odloka iz prej{njega ~lena tega statuta se

premo‘enje (premi~nine in nepremi~nine) dosedanjih krajev-
nih skupnosti vodi v bilanci ob~ine v skladu s tem statutom, z
njim pa upravljajo dosedanji sveti krajevnih skupnosti.

95. ~len
Nedokon~ani projekti in naloge dosedanjih krajevnih

skupnosti se z dnem uveljavitve tega statuta prenesejo na
ob~inski svet.

Ob~inski svet lahko s posebnim sklepom, izvedbo nedo-
kon~anih nalog oziroma projektov prenese v izvr{itev dose-
danjim svetom krajevnih skupnosti.

96. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehata veljati statu-

tarna sklepa Ob~ine Dol pri Ljubljani {t. 1-SS/95 (Uradni list
RS, {t. 13/95) in {t. 2- SS/95 (Uradni list RS, {t. 24/95).

Do sprejema novih predpisov Ob~ine Dol pri Ljubljani
se smiselno uporabljajo dolo~ila veljavnih aktov, ki so jih
sprejele Skup{~ini ob~in Ljubljana Be‘igrad in Ljubljana
Moste-Polje ter Skup{~ina mesta Ljubljane in so veljali na
dan 31. 12. 1994 ter niso v nasprotju z dolo~ili tega statuta.

97. ~len
Ta statut za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 112/95
Dol pri Ljubljani, dne 23. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

{uje naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristoj-
nost dr‘ava.

2. ~len
Ob~ina Kobarid je temeljna lokalna samoupravna skup-

nost, ustanovljena z zakonom.
Obmo~je Ob~ine Kobarid dolo~a zakon.
Postopek za teritorialne spremembe ob~ine, to je za

dolo~itev obmo~ja ob~ine, izlo~itev dela ob~ine iz ob~ine in
njegovo priklju~itev k drugi ob~ini, izlo~itev posameznega
naselja iz ob~ine in njegova priklju~itev k drugi ob~ini ter
ustanovitev ob~ine znotraj sedanje ob~ine, dolo~a zakon.

3. ~len
Ob~ina Kobarid je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v

Kobaridu, Trg svobode 2.

4. ~len
Ob~ina Kobarid ima pe~at okrogle oblike, v katerem je

napis: OB^INA KOBARID. Ob~inski svet uporablja pe~at,
ki ima poleg imena ob~ine {e napis OB^INSKI SVET. @u-
pan uporablja pe~at, ki ima poleg imena ob~ine {e napis
@UPAN.

5. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in preko organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in

sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalni-
mi samoupravnimi skupnostmi, pri ~emer se lahko povezuje
v pokrajino. Z drugimi ob~inami Ob~ina Kobarid pri zago-
tavljanju skupnih zadev sodeluje na na~elih prostovoljnosti
in solidarnosti.

6. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb ljudi

na o‘jem obmo~ju ob~ine so ‘e ustanovljene naslednje kra-
jevne skupnosti:

– KS Borjana-Podbela
– KS Kred-Staro selo
– KS Breginj
– KS Ladra-Smast-Libu{nje
– KS Dre‘nica
– KS Livek
– KS Idrsko
– KS Trnovo ob So~i
– KS Kobarid
– KS Vrsno-Krn.
Za spremembo obmo~ja posamezne krajevne skupnosti,

dolo~ene s tem statutom, se analogno uporabljajo dolo~be
zakona o lokalni samoupravi v zvezi s spremembo obmo~ja
ob~in.

Krajevna skupnost je pravna oseba.
Ob ukinitvi krajevne skupnosti s premo‘enjem, ki je v

lasti ob~ine, za~asno upravlja Ob~ina Kobarid.
Zaradi racionalizacije se lahko organizira ra~unovods-

tvo za KS v okviru ob~ine. KS smejo opravljati samo funkci-
je, ki se nana{ajo na plane in programe skupnosti in se lahko
zadol‘ujejo samo ob soglasju ob~inskega sveta. Predstavniki
krajevnih skupnosti lahko po potrebi formirajo svet krajevnih
skupnosti.

7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom ob soglasju sveta krajev-

ne skupnosti prenese upravljanje dolo~enih zadev iz ob~in-

KOBARID

2051.

Na podlagi 138. in 153. ~lena ustave Republike Slove-
nije, 1. alinee drugega odstavka 29. ~lena in 64. ~lena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94), je
Ob~inski svet ob~ine Kobarid na seji dne 26. 4. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Kobarid

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem statutom Ob~ine Kobarid (v nadaljevanju: ob~i-

na) se dolo~a temeljna na~ela za organizacijo in delovanje
ob~ine, oblikovanje in pristojnost ob~inskih organov, organi-
zacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b, finan~no poslovanje
ob~ine, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev
v ob~ini in o drugih vpra{anjih skupnega pomena v ob~ini, ki
jih dolo~a zakon in so pomembna za delovanje ob~ine.

Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru
ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr-
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ske pristojnosti v upravljanje krajevni skupnosti. Za ta namen
dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna sredstva.

8. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki zadevajo
interese prebivalcev te skupnosti.

II. NALOGE OB^INE

9. ~len
Ob~ina preko svojih organov samostojno ureja in oprav-

lja vse lokalne zadeve javnega pomena dolo~ene s tem statu-
tom in zakonom, zlasti pa:

– upravlja ob~insko premo‘enje,
– spodbuja 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 otroka 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, do-
kumentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno in drugo de-
javnost 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, organizira re{evalno pomo~

in opravlja naloge s podro~ja civilne za{~ite,
– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov,
– organizira pomo~ in re{evanje v primerih elementar-

nih in drugih nesre~,
– organizira opravljanje pokopali{ke in pogrebne slu‘-

be,
– pospe{uje sodelovanje z zamejskimi Slovenci ter dru-

gimi obmejnimi in na{imi ob~inami,
– pospe{uje razvoj visokogorskih in demografsko ogro-

‘enih podro~ij,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sofinancira delovanje politi~nih strank, zastopanih v

ob~inskem svetu,
– sprejema statut ob~ine in druge splo{ne akte,
– organizira ob~insko upravo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

10. ~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.

Za potrebe iz prej{njega odstavka, ob~ina na podlagi
pisne zahteve pridobiva od upravljalcev zbirk podatke o fi-
zi~nih osebah, ki imajo v ob~ini nepremi~nine, ter podatke o
pravnih osebah, ki imajo sede‘ ali premo‘enje oziroma del
premo‘enja v ob~ini.

11. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– pripravo 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 soglasij za izdajo lokacijskih in gradbenih

dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– 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,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne 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.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

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

bor.
Ob~ina ima lahko tudi svet krajevnih skupnosti.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-

ma neprofesionalno, razen ~e ob~inski svet ne odlo~i druga~e.

13. ~len
Organi ob~ine in KS se volijo za {tiri leta.

14. ~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-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in njegovih
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delovnih teles. Na~in zagotavljanja javnosti dela se podrob-
neje opredeli s poslovnikom 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 najmanj polovica njihovih ~lanov, odlo~itve pa spre-
jemajo z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen ~e ni z zako-
nom ali tem statutom druga~e dolo~eno.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, ta statut ali poslovnik.

2. 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 plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– voli predsednika in podpredsednika sveta,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~la-

ne komisij in odborov ob~inskega sveta,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– nadzoruje delo delovnih teles, ‘upana in ob~inske

uprave,
– dolo~a na~rt delovnih mest ob~inske uprave na pred-

log ‘upana,
– daje mnenje k imenovanju na~elnikov upravnih enot,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o za ‘upana ter meri-

la za nadomestila ~lanom ob~inskega sveta, nadzornega od-
bora, tajniku sveta in delovnim telesom ob~inskega sveta ter
odlo~a o na~inu in obsegu drugih njihovih prejemkov in
povra~il stro{kov,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be,

– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– ustanavlja ob~inske sklade in imenuje njihove organe,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut,
– odlo~a o sodelovanju in povezovanju z drugimi ob~i-

nami,
– imenuje in razre{uje svoje predstavnike v svete javnih

zavodov,
– odlo~a o ob~inskih simbolih, priznanjih in ob~inskem

prazniku.

17. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstoj-

nikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pri-

stojnostihiz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

18. ~len
Ob~inski svet ima 16 ~lanov.
^lani ob~inskega sveta praviloma opravljajo funkcijo

nepoklicno.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, ~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 organiza-
cijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma pri-
mernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

19. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Na~in in izvedba je dolo~ena z zakonom.
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.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta. Na konstitutivni
seji ob~inski svet najprej imenuje komisijo za mandatna vpra-
{anja, volitve in imenovanja, ki pregleda podane predloge za
predsednika in podpredsednika sveta in jih posreduje svetu.

21. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo delo.

22. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga vsak ~lan 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 vseh ~lanov sveta.

23. ~len
Ob~inski svet ima tajnika, ki pomaga predsedniku pri

pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja
druge zadeve po nalogu predsednika. Tajnika sveta imenuje
ob~inski svet.

24. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj
~etrtine ~lanov sveta.

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
dveh mesecih oziroma v roku petnajstih dni po podani zahte-
vi za sklic seje ob~inskega sveta iz prvega in drugega odstav-
ka tega ~lena.

Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
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red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnev-
nega reda odlo~i svet.

Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as za
vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta predsedniku ob~in-
skega sveta, predsednikom delovnih teles in ‘upanu ter tajni-
ku za odgovore nanje. Odgovori na vpra{anja morajo biti
dani na naslednji seji.

V okviru prve to~ke seje ob~inskega sveta se obravnava
tudi pregled realizacije sklepov prej{nje seje.

25. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja 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
delovnih teles ob~inskega sveta so se na zahtevo ob~inskega
sveta dol‘ni udele‘iti seje ob~inskega sveta in odgovarjati na
vpra{anja ~lanov ob~inskega 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.

3. @upan

27. ~len
Ob~ina ima ‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah in svoje delo

opravlja poklicno ali nepoklicno. O tem vsakokrat odlo~a
ob~inski svet.

28. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu prora~un in zaklju~ni ra-

~un prora~una ter 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,
– 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. Odlo~itev o
tem sprejme z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov.

29. ~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.

^e se odlo~itev sveta nana{a na zadeve, ki so bile z
zakonom poverjene ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~itve.

30. ~len
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, lahko ‘upan sprejme
za~asne nujne ukrepe.Te mora predlo‘iti v potrditev ob~in-
skemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

31. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in njegovih delovnih teles, sej nadzornega odbora pa le na
njegovo povabilo.

4. Nadzorni odbor

32. ~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~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno ali na zahtevo

ob~inskega sveta poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovi-
tvah.

33. ~len
Nadzorni odbor ima predsednika in {tiri ~lane.
^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 komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja na podlagi predlogov najmanj ~etrtine
~lanov ob~inskega sveta, zainteresiranih organizacij v ob~ini
ali najmanj 15 volilcev v ob~ini. V primeru, da kandidatna
lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se na isti seji imenuje-
jo ~lani nadzornega odbora posami~no. ^e tudi na ta na~in
niso imenovani vsi ~lani, lahko vsak ~lan sveta predlaga
imenovanje manjkajo~ih ~lanov, ki jih svet imenuje posami~-
no na isti ali naslednji seji.

Predsednika imenujejo ~lani nadzornega odbora izmed
sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov na svoji prvi seji, ki jo
skli~e predsednik ob~inskega sveta.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, ob~inski uradniki, ~lani poslovodstev organizacij,
ki so uporabniki prora~unskih sredstev in drugi javni uslu‘-
benci.

5. Delovna telesa ob~inskega sveta

34. ~len
Stalna delovna telesa ob~inskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za negospodarstvo,
– sklad stavbnih zemlji{~,
– komisija za statutarna vpra{anja,
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja,
– nadzorni odbor.

35. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje tudi druga stalna ali ob~a-

sna delovna telesa.
Mandat stalnih delovnih teles je enak mandatu ob~in-

skega sveta.
Delovna telesa ob~inskega sveta imajo predsednika in

dva do {tiri ~lane.

36. ~len
Delovna telesa sveta v okviru svojega delovnega po-

dro~ja pripravljajo predloge in jih posredujejo svetu v obrav-
navo in sprejem.
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Delovno podro~je delovnih teles se praviloma dolo~i z
odlokom.

Delovna telesa lahko opravljajo tudi druge zadeve, ki
jim jih poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti, ~eprav niso
dolo~ene z odlokom.

37. ~len
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v

odlo~anje posameznemu delovnemu telesu z dvetretjinsko
ve~ino vseh ~lanov.

38. ~len
^lane delovnih teles imenuje ob~inski svet izmed svo-

jih ~lanov in/ali ob~anov. Predsednik posameznega delovne-
ga telesa se imenuje praviloma izmed ~lanov sveta.

Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, vo-
litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta na prvi seji sveta. Predsednika delovnih teles praviloma
imenujejo ~lani delovnih teles na prvi seji.

39. ~len
O imenovanju delovnih teles se glasuje na podlagi liste

kandidatov, ki jo predlaga komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja.

^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se na
isti seji imenujejo ~lani delovnih teles posami~no. ̂ e na ta na~in
niso imenovani vsi ~lani posameznega delovnega telesa, lahko
vsak ~lan sveta predlaga manjkajo~e ~lane delovnih teles, ki jih
svet nato imenuje posami~no na isti ali naslednji seji.

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo in
vodi njegovo delo ter je odgovoren ob~inskemu svetu.

40. ~len
Ob~inski svet na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov

lahko izre~e nezaupnico posameznemu delovnemu telesu ali
njegovemu ~lanu. Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obe-
nem z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta imenuje delovno telo
v novi sestavi.

Posamezen ~lan delovnega telesa oz. delovno telo v
celoti lahko tudi odstopi. Odstop mora biti obrazlo‘en. V tem
primeru mora delovno telo oziroma ~lan opravljati svojo
funkcijo do imenovanja novega delovnega telesa oziroma
~lana.

Delovno telo se razre{i po istem postopku kot se imenuje.

6. Svet krajevnih skupnosti

41. ~len
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih

skupnosti v ob~ini.
Svet sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti.
Svet deluje kot posvetovalni organ.

42. ~len
Svet KS daje mnenje ob~inskemu svetu, njegovim de-

lovnim telesom, nadzornemu odboru in ‘upanu o vseh zade-
vah iz njegove pristojnosti, ki se nana{ajo na interese krajev-
nih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nana{ajo na ob~inski
prora~un, na razvoj ob~ine in na prostorsko ureditev ob~ine.

7. Organi krajevnih skupnosti

43. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Mandat sveta krajevne skupnosti traja {tiri leta oziroma

do izteka mandata ob~inskega sveta. Redne volitve v svete

krajevnih skupnosti se opravijo isto~asno kot redne volitve v
ob~inski svet. Prve volitve v svete krajevnih skupnosti se
opravijo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega statuta.
Volitve se opravijo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.

Podrobnej{o organizacijo in delo krajevne skupnosti
ureja statut krajevne skupnosti, ki ga sprejme svet krajevne
skupnosti z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta v treh
mesecih po konstituiranju sveta.

44. ~len
Krajevne skupnosti v okviru svojih pristojnosti samo-

stojno opravljajo predvsem naslednje zadeve:
– neposredno izvajajo volilna opravila v zvezi z volitva-

mi svetov krajevnih skupnosti,
– izdajajo mnenja v zvezi z uporabo stavbnih zemlji{~

in rabo ostalega prostora, varstva naravne in kulturne dedi{-
~ine,

– obravnavajo prostorske izvedbene akte, ki zadevajo
obmo~je krajevne skupnosti in v zvezi s tem sprejemajo
ustrezne sklepe in jih posredujejo pristojnemu ob~inskemu
organu,

– sprejemajo mnenja v zvezi z izdajo lokacijskih in
gradbenih dovoljenj,

– sprejemajo ukrepe za varstvo okolja v krajevni skup-
nosti,

– skrbijo za urejanje poljskih poti,
– skrbijo za vzpodbujanje in razvoj ljubiteljskih in inte-

resnih dejavnosti v krajevni skupnosti,
– opravljajo druge naloge, ki jih nanje prenese ob~ina.

8. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

45. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

46. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ krajevnih skupnosti oziroma naselij. Skli~e ga
‘upan na lastno pobudo, na pobudo ob~inskega sveta ali na
zahtevo petih odstotkov volilcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.

47. ~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 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.

48. ~len
Najmanj pet odstotokov 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 orga-
nov.

Organ, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega od-
stavka, je dol‘an v roku treh mesecev odlo~iti o zahtevi.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
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IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

49. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne in strokovne naloge.
Podrobnej{a organizacija ob~inske uprave je na predlog

‘upana dolo~ena z odlokom o ustanovitvi, organizaciji in
delovnem podro~ju organov ob~inske uprave.

50. ~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~e-
nih aktov poslovanja.

Za delovanje uprave je tajnik odgovoren ‘upanu.

51. ~len
Upravne in strokovne naloge ob~ine opravljajo zaposle-

ni v ob~inski upravi, ki jih imenuje oziroma sprejme v delov-
no razmerje in razporedi ‘upan na podlagi na~rta delovnih
mest, ki ga na predlog ‘upana sprejme ob~inski svet.

52. ~len
Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e, ki

jo v skladu z zakonom ter na~rtom delovnih mest dolo~i
‘upan.

53. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, sklepe, odredbe, pra-

vilnike 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.

54. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih zadevah, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka 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 jav-
nih pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

55. ~len
V upravnem postopku o upravnih zadevah iz ob~inske

in prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po
zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih po-
stopkih dolo~enih z zakonom.

56. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
zadevah v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

57. ~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.

58. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~in-

ski svet.
O izlo~itvi tajnika v upravnem postopku odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe v upravnem postopku odlo~a

‘upan.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

59. ~len
Dr‘avni organi nadzorujejo zakonitost dela organov ob-

~in.
V zadevah, ki jih na ob~ine prenese dr‘ava, pa opravlja-

jo dr‘avni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokov-
nostjo njihovega dela.

Dr‘avni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti
izvr{ujejo vlada in ministrstva.

60. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje 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

61. ~len
Ob~ina Kobarid organizira javne slu‘be na naslednjih

podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih, odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje in vzdr‘evanje javnih poti, povr{in za pe{ce

in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest, ki niso

razvr{~ene med magistralne in regionalne ceste,
– urejanje in vzdr‘evanje javnih tr‘nic in javnih parki-

ri{~,
– oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
– upravljanje in vzdr‘evanje stanovanj in poslovnih pro-

storov v lasti Ob~ine Kobarid.
– javna razsvetljava, plakatiranje in druge vrste ogla{e-

vanja.
Na~in in organiziranje javnih slu‘b se dolo~i z odlo-

kom.

62. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njega ~lena ustanavlja ob~ina

javna podjetja in javne gospodarske in druge javne zavode,
podeljuje koncesije in oblikuje servisne slu‘be v okviru ob-
~inske uprave.
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VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

63. ~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 gos-

podar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.
Odtujitev nepremi~nin je mo‘na, kadar se zanjo oprede-

li dve tretjini ~lanov ob~inskega sveta.

64. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

najemnin, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zako-
nom.

65. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~un ob~ine.

66. ~len
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

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-
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, ~e ni z

odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

69. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~i-
ne, lahko pa se najame posojilo najve~ do 5 procentov spreje-
tega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~un-
skega leta. O najetju posojila odlo~a ob~inski svet.

70. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve v skladu z zakonom.

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 re-

zerve ob~ine dva odstotka 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 za prepre~eva-

nje epidemij, ‘ivalskih ku‘nih bolezni in rastlinskih {kodljiv-
cev,

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 prvega odstavka tega ~lena 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.

72. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me 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 sreds-
tva rezerv.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra 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.

73. ~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.

74. ~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 deset
odstotkov zagotovljene porabe ob~ine v letu pred letom za-
dol‘evanja, odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem
letu odpla~ila ne sme prese~i pet odstotkov zagotovljene
porabe.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

75. ~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 pet odstotkov zagotovljene porabe v letu, v
katerem se daje poro{tvo.

O dajanju poro{tev odlo~a ob~inski svet.

76. ~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{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
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Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

77. ~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 kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in

onesna‘evanje okolja,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni,
– renta na lokacijo profitnih podjetij,
– prihodki iz pogodb, najemnin in koncesij.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

78. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

79. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje organ ob~inske uprave,

dolo~en v odloku o ustanovitvi, organizaciji in delovnem
podro~ju organov ob~inske uprave ali od ob~inskega sveta
poobla{~ena pravna oseba.

Njegovo delo nadzorujejo ‘upan, tajnik in nadzorni od-
bor.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

80. ~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 lahko sprejmejo poslovnik za svoje delo

in predlagajo pravilnike ob~inskemu svetu.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

81. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

82. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino ~lanov, se uredi organizacija in na~in dela ob~in-
skega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov ob-
~inskega sveta.

83. ~len
Z odlokom ureja ob~ina 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 pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

84. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

85. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njegovega izvr{evanja.

86. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

87. ~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
~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

88. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, delovna telesa ob~inskega sveta, svet krajevnih skupno-
sti ali najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta.

89. ~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.

90. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

91. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom 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. Predlog odloka pred-
hodno obravnava statutarna komisija.

Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

92. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, 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 posameznih ~lenih pred-
loga 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.

93. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
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@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 ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.

94. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~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 ne veljajo roki, ki so dolo~eni za
po{iljanje predloga odloka in za vlaganje amandmajev.

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka. Amand-
ma lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan oziro-
ma 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.

95. ~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 polovico ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih
~lanov.

96. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen statuta in ob-

~inskega prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni
obravnavi.

97. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pri~nejo
veljati osmi dan po objavi (~e ni v njih druga~e dolo~eno).

3. Posami~ni akti ob~ine

98. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti - sklepom ali odlo~bo - odlo~a ob~i-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

99. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih zadevah v upravnem postopku.

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

100. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘ita zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega 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.

101. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko spro‘ita 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 postopata, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njene pristojnosti.

102. ~len
@upan oziroma ob~inski svet lahko kot stranka v uprav-

nem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s
katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblastveni nadzor. Uprav-
ni spor lahko spro‘ita tudi, ~e osebe javnega in zasebnega
prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
{kodo javnih koristi ob~ine.

103. ~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.

104. ~len
Delovna telesa so dol‘na 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.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

105. ~len
Ob~ina Kobarid se lahko pove‘e z drugimi ob~inami v

{ir{o lokalno skupnost - pokrajino zaradi uresni~evanja skup-
nih 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 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 do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajini.

106. ~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.

107. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino vseh ~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
~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem povezovanju izve-
de razprava med ob~ani in ugotovi njihova volja.

X. SPREMEMBA STATUTA

108. ~len
Pobudo za spremembo statuta lahko poda najmanj ~etr-

tina ~lanov ob~inskega sveta, ‘upan, svet krajevnih skupnosti
ali 5% volilcevv ob~ini. O uvedbi postopka za spremembo
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statuta odlo~a ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~la-
nov. Na podlagi sprejetega sklepa o uvedbi postopka za
spremembo statuta pripravi komisija za statut predlog spre-
memb statuta in ga posreduje ob~inskemu svetu. Ob~inski
svet obravnava predlog sprememb statuta in ga sprejme ter
da v javno razpravo. Po kon~ani sedemdnevni javni razpravi
pripravi komisija predlog za drugo obravnavo in ga poda v
obravnavo in sprejem ob~inskemu svetu.

Sprememba statuta je sprejeta, ~e zanjo glasujeta dve
tretjini vseh ~lanov ob~inskega sveta.

Posamezne dolo~be statuta se lahko raz~lenijo z odlo-
kom, ki se sprejme po istem postopku kot statut in ima isto
veljavo kot statut.

XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

109. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti, pomembni za delovanje

ob~ine, morajo biti sprejeti najkasneje v roku enega leta po
sprejemu tega statuta, razen odloka o ustanovitvi, organizaci-
ji in delovnem podro~ju organov ob~inske uprave in poslov-
nika ob~inskega sveta, ki morata biti sprejeta v roku 60 dni
po sprejemu tega statuta.

110. ~len
Do sprejema novih predpisov, ki bodo dolo~ali naloge

in pristojnosti na posameznih podro~jih, veljajo sprejeti od-
loki in drugi akti, ki jih je sprejela skup{~ina ob~ine Tolmin
in niso v nasprotju z zakonom in tem statutom.

111. ~len
Za vse dolo~be, ki niso zajete v tem statutu, se smiselno

uporabljajo zakonske dolo~be.

112. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statutar-

ni sklep ob~inskega sveta, sprejet na 2. seji ob~inskega sveta
dne 21. 1. 1995.

113. ~len
Ta statut za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu.

[t. 013-2/95
Kobarid, dne 26. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kobarid
Pavel Sivec l. r.

KRANJ

2052. 

Na podlagi dolo~b 64. ~lena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 14/95) je Svet Mestne
ob~ine Kranj na 6. seji dne 28. 6. 1995 sprejel

S T A T U T
Mestne ob~ine Kranj

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

1. ~len
Obmo~je Mestne ob~ine Kranj (v nadaljevanju ob~ina)

obsega obmo~ja naslednjih naselij: Babni vrt, Bobovek, Breg
ob Savi, Britof, ^adovlje, ^epulje, Golnik, Gori~e, Ilovka,
Jama, Jamnik, Javornik, Kokrica, Kranj, Lavtarski vrh, Lete-
nice, Mav~i~e, Meja, Mlaka pri Kranju, Nemilje, Njivica,
Orehovlje, Pangr{ica, Planica, Podblica, Podre~a, Povlje, Pra-
{e, Predoslje, P{evo, Rakovica, Spodnja Besnica, Spodnje
Bitnje, Srakovlje, Srednja vas – Gori~e, Srednje Bitnje, Suha
pri Predosljah, Sv. Jo{t nad Kranjem, [utna, Tatinec, Teneti-
{e, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zg. Besnica, Zg. Bitnje, @ab-
lje, @abnica. 

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 z zakoni ter naloge, ki jih s
soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava in
niso prene{ene na pokrajino. 

3. ~len
Ob~ani odlo~ajo o zadevah lokalne samouprave nepo-

sredno in preko sveta. 

4. ~len
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog lahko pove-

zuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi v dr‘avi in tujini. 

5. ~len
Ob~ina se povezuje v pokrajino pod pogoji, ki jih dolo-

~a zakon. 
Ob~ina sodeluje z drugimi ob~inami po na~elih prosto-

voljnosti in solidarnosti. 

6. ~len

Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v Kranju, Slo-
venski trg 1. 

7. ~len

Ob~ina ima grb in zastavo dolo~eno z odlokom. 
Ob~ina ima pe~at okrogle oblike premera 3,5 cm z

napisom Mestna ob~ina Kranj in v sredini grb mesta Kranja. 

8. ~len

V ob~ini se praznuje ob~inski praznik. 
Ob~inski praznik dolo~i svet z odlokom. 

9. ~len

V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti:
Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, ^ir~e,

Golnik, Gorenja Sava, Gori~e, Huje, Jo{t, Kokrica, Mav~i~e,
Orehek-Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje,
Stra‘i{~e, Stru‘evo, Teneti{e, Trstenik, Vodovodni stolp, Zla-
to polje, @abnica. 

Krajevna skupnost je pravna oseba. 
Na obmo~ju mesta se lahko ustanovijo mestne ~etrti, ki

imajo enak status kot krajevne skupnosti. 
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II. NALOGE OB^INE

10. ~len

Ob~ina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-
mena, ki jih dolo~i s splo{nim aktom ob~ine ali so dolo~ene z
zakonom. 

Ob~ina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev
opravlja zlasti naslednje naloge:

1. upravlja ob~insko premo‘enje;
2. omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine;
3. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za po-

ve~anje najemnega socialnega sklada stanovanj;
4. v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za

lokalne javne slu‘be;
5. pospe{uje slu‘be socialnega skrbstva, za pred{olsko

varstvo, osnovno varstvo otroka in dru‘ine, za socialno ogro-
‘ene, invalide in ostarele;

6. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja;

7. ureja in vzdr‘uje vodovodne in energetske komunal-
ne objekte;

8. pospe{uje vzgojno-izobra‘evalno, informacijsko-do-
kumentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno in drugo de-
javnost na svojem obmo~ju;

9. pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
10. gradi, vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne

poti, rekreacijske in druge javne povr{ine;
11. opravlja nadzorstvo nad javnimi prireditvami;
12. organizira komunalno-redarstveno slu‘bo in skrbi

za red v ob~ini;
13. skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno

pomo~;
14. zagotavlja izvensodno poravnavo sporov;
15. organizira pomo~ in re{evanje za primere elemen-

tarnih in drugih nesre~;
16. ob~ina opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no

funkcijo za svoje potrebe v skladu z zakonom;
17. dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni;
18. organizira opravljanje pokopali{ke in pogrebne

slu‘be;
19. dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s

katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine;
20. organizira ob~insko upravo;
21. sprejema statut ob~ine in druge splo{ne akte;
22. ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

11. ~len

Poleg lokalnih zadev javnega pomena ob~ina opravlja
{e naloge, ki se nana{ajo na razvoj mesta. 

Ob~ina zlasti:
1. skrbi za smotern razvoj mesta kot celote;
2. skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne

zgradbe;
3. dolo~a namembnost mestnega prostora in usklajuje

rabo prostora z mejnimi ob~inami;
4. urejuje mestni promet;
5. zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacij-

skih, kulturnih, znanstvenih, socialnih,varstvenih in zdravs-
tvenih ustanov, ki imajo pomen za {ir{o lokalno skupnost ali
za republiko;

6. zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov
na obmo~ju mesta, ki so lokalnega pomena;

7. dolo~a posebne davke v skladu z zakonom za oprav-
ljanje funkcij mesta;

8. ustanavlja slu‘be za {ir{e obmo~je na podro~ju vzgo-
je, izobra‘evanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbs-
tva in otro{kega varstva ter druge slu‘be javnega pomena. 

12. ~len

Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
1. zagotavljanje mo‘nosti za stalen razvoj krajevnih

skupnosti in sofinancira njihovo delovanje;
2. vodenje evidence volilne pravice;
3. razgrinjanje volilnih imenikov;
4. lokalne volitve in volitve predstavnikov lokalnih in-

teresov v Dr‘avni svet;
5. nadzorstvo nad izvajanjem delovanja ob~inskih jav-

nih slu‘b;
6. evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja;
7. ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potre-

be ob~ine;
8. dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~;
9. odlo~anje o rabi prostora;
10. gasilstvo;
11. civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje;
12. varstvo naravne in kulturne dedi{~ine;
13. ukrepe za za{~ito okolja;
14. sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov;
15. odlo~anje o namembnosti urbanega prostora;
16. ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
17. javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter le-

karni{ko dejavnost;
18. mrli{ko ogledno slu‘bo;
19. dolo~anje komunalnih dejavnosti;
20. organizacijo dimnikarske slu‘be;
21. oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij;
22. odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavno-

sti varstva okolja;
23. graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in drugih ener-

getskih objektov;
24. graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov;
25. vzdr‘evanje gozdnih cest;
26. pospe{evanje razvoja in kmetijstva in ohranjanje

naravne krajine;
27. dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma;
28. urejanje lokalnega prometa;
29. varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hru-

pom;
30. dolo~anje parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, pre-

povedi parkiranja in kazni za nepravilno parkiranje;
31. predpisovanje prometne ureditve;
32. urejanje lokalnega potni{kega prometa;
33. zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu;
34. odlo~anje o drugih upravnih stvareh, ki so v pristoj-

nosti ob~ine;
35. upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov. 
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13. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, dav-

ke in druge ob~inske dajatve. 

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

14. ~len
Organi ob~ine so svet, ‘upan in nadzorni odbor. 

15. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta. 

16. ~len
Delo organov ob~ine in njihovih delovnih teles je jav-

no. 
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti, z

navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah
sveta in odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~ata statut in
poslovnik sveta. 

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so zaup-
ne narave. Pri obravnavi takega gradiva se javnost lahko
izklju~i. Prisotnost javnosti v teh primerih ureja poslovnik. 

17. ~len
Svet in nadzorni odbor sta sklep~na, ~e je na njunih

sejah navzo~a ve~ina njunih ~lanov. 

2. Svet

18. ~len
Svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini. 
Svet ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema statut ob~ine
2. sprejema odloke in druge ob~inske akte
3. sprejema poslovnik za svoje delo
4. sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine
5. potrjuje za~asne nujne ukrepe
6. sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
7. ustanavlja odbore in druga delovna telesa ter imenuje

in razre{uje njihove ~lane
8. imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora
9. imenuje volilne komisije za ob~inske volitve
10. na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upane
11. nadzoruje delo ‘upana, pod‘upanov in ob~inske

uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta
12. dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave
13. daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote

ter imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu uprav-
ne enote

14. imenuje sekretarja sveta
15. imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporab-

nikov javnih dobrin
16. odlo~a o ob~inskih davkih
17. odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo-

‘enja, odlo~a o na~inu in pogojih upravljanja ob~inskega
premo‘enja

18. odlo~a o najemu ob~inskega posojila
19. razpisuje referendum
20. daje pobudo za sklice zborov ob~anov
21. dolo~a pla~o ‘upana in drugih funkcionarjev ob~ine

v delu, ki ni dolo~eno z dr‘avnimi predpisi

22. ustanavlja javne zavode in vse vrste druge oblike
lokalnih javnih slu‘b ter odlo~a o ostalih pravicah in obvez-
nostih ustanovitelja

23. imenuje predstavnike lokalne skupnosti oz. mesta v
institucije, kjer ob~ina ni ustanovitelj

24. daje koncesije
25. dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih stori-

tev
26. daje soglasje k prenosu nalog iz dr‘avne pristojnosti
27. odlo~a o drugih zadevah v skladu s predpisi. 

19. ~len
Svet izmed sebe izvoli predsednika in enega ali ve~

podpredsednikov sveta. 
Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo. 
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu in ga nadome{~a v odsotnosti. 
Svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku pri priprav-

ljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja strokov-
ne naloge za svet in njegove organe. 

Sekretar mora imeti visoko ali vi{jo izobrazbo upravne
ali pravne smeri ter strokovni izpit. 

20. ~len
Kandidata za predsednika 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 ponov-
nem 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. 

21. ~len
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta

na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta,
nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov. 

Pravico predlagati sklic seje sveta ima tudi ‘upan. ^e pred-
sednik sveta na predlog ‘upana ne skli~e seje v roku tridesetih
dni od podanega pisnega predloga, jo lahko skli~e ‘upan. 

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 dnev-
nega reda odlo~i svet. 

Na vsaki seji sveta mora biti dolo~en ~as, rezerviran za
vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta in se nana{ajo na
uresni~evanje pristojnosti ob~ine, ter na odgovore nanje. 

22. ~len
Seje sveta so javne. 
V skladu s tem statutom lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i. 
@upan ima zaradi uresni~evanja svojih funkcij pravico

prisostvovati sejam sveta in na njih razpravljati. 
^lani odborov imajo pravico prisostvovati sejam sve-

ta. Na zahtevo sveta so se dol‘ni udele‘iti seje in odgovarjati
na vpra{anja ~lanov sveta. 

23. ~len
Svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina nje-

govih ~lanov. 
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Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-
nov, razen ~e zakon ali statut dolo~ata druga~e. 

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, statut ali poslovnik sveta. 

2. 1. Delovna telesa sveta

2. 1. 1. Odbori

24. ~len
Svet ima naslednje ob~inske odbore:
1. odbor za finance
2. odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infra-

strukturo
3. odbor za dru‘bene dejavnosti
4. odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zem-

lji{~
5. stanovanjski odbor
6. odbor za {olstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno

dejavnost in {port
7. odbor za gospodarstvo
Svet lahko ustanovi tudi druge ob~inske odbore. 

25. ~len
Odbori imajo pet (5) ~lanov, od tega dva (2) ~lana iz

vrst ob~anov. 

26. ~len
Odbor v okviru svojega delovnega podro~ja obravnava

zadeve iz pristojnosti sveta in mu daje mnenja ter predloge. 

27. ~len
Delovno podro~je odbora za finance je:
1. prora~un
2. zaklju~ni ra~un
3 izvajanje prora~una
4. na~ini in pogoji za upravljanje in promet z ob~inskim

premo‘enjem
5. dajanje in najemanje posojil
6. dajatve. 

28. ~len
Delovno podro~je odbora za prostorsko urejanje in gos-

podarsko infrastrukturo je:
1. prostorski na~rti in izvedbeni akti
2. varovanje okolja
3. ceste
4. energetika
5. komunala
6. organiziranje in delovanje gospodarskih javnih slu‘b. 

29. ~len
Delovno podro~je odbora za dru‘bene dejavnosti je:
1. otro{ko varstvo
2. socialno varstvo in skrbstvo
3. zdravstvo
4. organiziranje in delovanje javnih zavodov. 

30. ~len
Delovno podro~je odbora za pridobivanje in opremlja-

nje stavbnih zemlji{~ je:
1. pridobivanje in urejanje stavbnih zemlji{~
2. investicijski programi urejanja stavbnih zemlji{~
3. uresni~evanje predkupne pravice ob~ine
4. razlastitev zemlji{~. 

31. ~len
Delovno podro~je stanovanjskega odbora je:
1. programi graditve stanovanj
2. revitalizacija
3. najemnine za stanovanja
4. stanovanjski krediti
5. gospodarjenje s poslovnimi prostori. 

32. ~len
Delovno podro~je odbora za {olstvo, kulturo in {port je:
1. {olstvo
2. kultura
3. znanstvenoraziskovalna dejavnost
4. {port
5. organiziranje in delovanje javnih zavodov. 

33. ~len
Delovno podro~je odbora za gospodarstvo je:
1. gospodarski razvoj ob~ine
2. podjetni{tvo, drobno gospodarstvo
3. zaposlovanje, javna dela
4. obrtni{tvo
5. pospe{evanje kmetijstva in skrb za urejanje kmetij-

skih zemlji{~
6. turizem.

34. ~len
^lane odbora izvoli svet izmed svojih ~lanov in ob~a-

nov. Predsednika odbora izvoli svet. 
O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje na podlagi liste

kandidatov, ki jo pripravi komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja. Kandidate iz vrst ob~anov lahko pred-
lagajo 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 poli-
ti~nih strank, ki so zastopane v ob~inskem svetu, in sicer v
sorazmerju z zastopanostjo strank v svetu. 

35. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo

glasovala ve~ina ~lanov 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 sveta. 

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi, vendar
samo glede manjkajo~ih ~lanov odbora. 

2. 1. 2. Komisije

36. ~len
Svet ima stalne in ob~asne komisije. 
Stalne komisije so:
1. statutarnopravna komisija
2. komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja
3. komisija za krajevne skupnosti
4. komisija za turizem
5. komisija za medob~insko in mednarodno sodelovanje
6. komisija za kmetijstvo. 
Komisije, razen komisije za krajevne skupnosti, imajo 5

(pet) ~lanov, od tega najmanj 3 (tri) iz vrst ~lanov sveta. 
Svet lahko ustanovi ob~asne komisije s sklepom, s kate-

rim dolo~i tudi delovno podro~je komisije. 
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37. ~len
Statutarnopravna komisija obravnava s stali{~a zakoni-

tosti in pravnega oblikovanja predloge predpisov in drugih
aktov, ki jih sprejema svet. 

38. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

pripravlja predloge in mnenja v zvezi z volitvami, imenova-
nji, razre{itvami, mandatnimi in administrativnimi zadevami
iz pristojnosti sveta, zlasti v zvezi z nadomestili ~lanom sveta
in ~lanom delovnih teles sveta, financiranjem politi~nih strank
ter dolo~anjem pla~ ‘upana in drugih funkcionarjev ob~ine v
delu, ki ni dolo~eno z dr‘avnimi predpisi. 

Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
ima 5 (pet) ~lanov iz vrst ~lanov sveta. 

39. ~len
Komisija za krajevne skupnosti daje mnenje svetu, nad-

zornemu odboru in ‘upanu o 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 in prostorski
razvoj ob~ine. 

Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predstavniki
krajevnih skupnosti. 

Vsaka krajevna skupnost ima v komisiji enega pred-
stavnika. 

40. ~len
Komisija za turizem obravnava letne in srednjero~ne

plane razvoja turizma v ob~ini ter izdaja promocijski mate-
rial in skrbi za promocijo ob~ine. 

41. ~len
Komisija za medob~insko in mednarodno sodelovanje

usmerja in vodi sodelovanje z ob~inami in mesti v domovini
in tujini, skrbi za ohranjanje prijateljskih stikov s pobrateni-
mi mesti ter sodeluje z organi lokalnih skupnosti in v medna-
rodnih razmerjih. 

42. ~len
Komisija za kmetijstvo obravnava letne in srednjero~ne

plane razvoja kmetijstva v ob~ini in druge akte s tega podro~-
ja ter skrbi za kmetijska zemlji{~a in pospe{evanje kmetijs-
tva. 

3. @upan

43. ~len
Ob~ina ima ‘upana in dva pod‘upana. 
Pod‘upana voli svet z ve~ino glasov vseh ~lanov na

predlog ‘upana. 

44. ~len
Znamenje ‘upanskih ~asti je ~astna veriga z mestnim

grbom, ki jo nosi ‘upan pri opravljanju protokolarnih dol‘no-
sti. 

Podrobnej{e dolo~be o znamenju ‘upanskih ~asti in nje-
govi rabi dolo~a odlok. 

45. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
1. predstavlja in zastopa ob~ino;
2. predlaga svetu akte iz pristojnosti sveta;
3. skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev sveta;
4. skrbi za objavo aktov;
5. vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave;

6. opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta sta-
tut;

7. odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskih premi~nin
do zneska 500.000 SIT;

8. sprejme na~rte za{~ite in re{evanja;
9. vodi za{~ito, re{evanje in pomo~;
10. sprejme za~asne nujne ukrepe v primeru razmer, v

katerih bi bilo lahko v ve~jem obsegu ogro‘eno ‘ivljenje in
premo‘enje ob~anov, pa se svet ne more pravo~asno sestati;

11. sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se svet
ne more sestati. 

46. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta sveta, ~e meni, da

je neustaven ali nezakonit in predlaga svetu, da o njem po-
novno odlo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora navesti
razloge za zadr‘anje. ^e 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 z zakonom
prene{ena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno ministrstvo na
nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve. 

47. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu. @upan

lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje dolo~enih nalog iz
njegove pristojnosti. 

V odsotnosti nadome{~a ‘upana eden od pod‘upanov,
ki ga dolo~i ‘upan. ^e ‘upan le-tega ne dolo~i, nadome{~a
‘upana najprej starej{i pod‘upan, v primeru tudi njegove
odsotnosti pa mlaj{i. 

4. Nadzorni odbor

48. ~len
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe ob~inske-

ga prora~una;
3. nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora-

~unskih sredstev. 
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a svetu o

svojih ugotovitvah. 

49. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov. ^lane nadzornega od-

bora imenuje svet izmed ob~anov. 
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov sveta. Listo kan-
didatov dolo~i predsednik sveta na podlagi predloga komisije
za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja. 

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani sveta,
delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij,
ki so uporabniki prora~unskih sredstev. 

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI

50. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko

krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij, usta-
novijo krajevno skupnost. 

Odlo~itev o oblikovanju nove krajevne skupnosti sprej-
mejo prebivalci z referendumom z ve~ino glasov tistih, ki so
se udele‘ili referenduma. 
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51. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese opravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen se dolo~ijo v prora~unu ustrezna
sredstva za izvedbo nalog in pla~ilo izvajalcev. 

52. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti. 

^e ob~inski svet na svojo pismeno zahtevo v tridesetih
dneh ne prejme odgovora organa krajevne skupnosti, se {teje,
da je odgovor pozitiven in lahko odlo~i brez pridobitve mnenja. 

53. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. 
Svet krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru

nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost. 
Svet krajevne skupnosti sprejme svoj statut, v katerem

opredeli organizacijo krajevne skupnosti in na~in svojega
dela, v skladu z zakonom in statutom ob~ine. 

Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebi-
vali{~em v krajevni skupnosti za dobo {tirih let. 

54. ~len
Naloge krajevne skupnosti so:
1. upravlja premo‘enje krajevne skupnosti v skladu s

predpisi;
2. organizira izgradnjo in vzdr‘evanje objektov skupne

rabe kot so domovi, mrli{ke ve‘ice, pokopali{~a;
3. vzdr‘uje in ureja krajevne ceste in poti, rekreacijske

in druge javne povr{ine;
4. pomaga in sodeluje pri zagotavljanju varstva narav-

nih in kulturnih spomenikov v krajevni skupnosti;
5. organizira pomo~ in re{evanje ob elementarnih in

drugih nesre~ah;
6. skrbi za izvajanje komunalne dejavnosti na svojem

obmo~ju, ~e njihovo upravljanje z ob~inskimi predpisi ni
druga~e urejeno;

7. izvaja informiranje krajanov krajevne skupnosti;
8. pospe{uje dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;
9. skrbi za razvoj {porta in rekreacije ter drugo dejav-

nost na svojem obmo~ju;
10. sodeluje pri izvensodni poravnavi sporov;
11. predlaga ukrepe za varstvo okolja;
12. sodeluje pri urejanju socialnih vpra{anj. 

55. ~len
Viri financiranja delovanja krajevne skupnosti so:
1. dohodek iz premo‘enja krajevne skupnosti;
2. prispevki ob~anov za storitve;
3. subvencije, volila in prostovoljni prispevki;
4. namenska sredstva ob~inskega prora~una po kriteri-

jih, ki jih dolo~i svet. 

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

56. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa. 

1. Zbor

57. ~len
Zbor ob~anov se skli~e v vseh krajevnih skupnostih

(zbor ob~anov v ob~ini) ali pa za eno oziroma ve~ krajevnih

skupnosti. Zbor je sklep~en, ~e je prisotnih 10% ob~anov. ^e
je zbor nesklep~en, predsednik predlaga polurno prestavitev
za~etka seje. Po tem ~asu zbor ob~anov lahko pri~ne z delom
ne glede na {tevilo prisotnih. 

58. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini skli~e ‘upan na lastno pobudo,

na pobudo sveta ali na zahtevo najmanj 5% volivcev v ob~i-
ni, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na pobudo
najmanj 5% volivcev v tej skupnosti ali na pobudo sveta
krajevne skupnosti. 

59. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
1. razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
2. razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{o

samoupravno lokalno skupnost,
3. razpravlja o lokalni problematiki,
4. razpravlja o delu organov ob~ine,
5. razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine. 

60. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
1. razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
2. razpravlja o delu svojega sveta oz. njegovem poro~i-

lu,
3. razpravlja o delu svojega predstavnika v komisiji

krajevnih skupnosti,
4. razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika intere-

sov svoje skupnosti,
5. ugotavlja interes prebivalcev za ustanovitev krajevne

skupnosti ali mestne ~etrti ali za spremembo obmo~ja ob~i-
ne. 

2. Referendum

61. ~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 sveta. Odlo~itev na referendumu je
sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali. 

62. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. 
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah. 

63. ~len
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 njen del. 
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo

najmanj 5% volivcev v ob~ini oziroma krajevni skupnosti. 
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov. 
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 57. in 58. ~lena tega statuta. 
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3. Ljudska iniciativa

64. ~len
Najmanj 5% volivcev v ob~ini lahko zahteva izdajo ali

razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz pristojno-
sti sveta oz. drugih ob~inskih organov. 

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
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 or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu. 

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka te-
ga ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo. 

VI. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

65. ~len
Temelje organizacije uprave dolo~a ta statut. Podrob-

nej{o organizacijo uprave na predlog ‘upana dolo~i svet z
odlokom. S tem odlokom se na podlagi dogovora z drugo
ob~ino lahko dolo~i, da ob~inska uprava opravlja vse ali del
nalog za drugo ob~ino. 

66. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan. 
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

sveta odgovoren svetu. 
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik, ki ga

na predlog ‘upana imenuje svet. Tajnik mora izpolnjevati
pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh. 

@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-
nih aktov poslovanja. 

67. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad. 
Tajnik vodi ob~inski urad in opravlja vse upravne zade-

ve iz pristojnosti ob~inske uprave, razen tistih, za katere so
ustanovljeni oddelki. 

Oddelki se ustanovijo za izvajanje upravnih nalog na
dolo~enih upravnih podro~jih. Vodijo jih na~elniki. 

Za opravljanje strokovnih in administrativnih del in na-
log za potrebe sveta in njegovih delovnih teles se ustanovi
poseben oddelek, ki ga vodi sekretar sveta. 

Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem upravnem podro~ju. 

Podrobnej{o organizacijo dolo~a akt o organizaciji in
delovnem podro~ju ob~inske uprave. 

68. ~len
Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu, za delo od-

delkov so na~elniki oddelkov neposredno odgovorni tajniku. 

69. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovnotehni~ni delavci. 

70. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke in druge predpise, ki

jih izdaja svet, in predpise, ki jih izdaja ‘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. 

71. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik oziroma na~elnik na svojem delovnem podro~ju. Tajnik
oziroma na~elnik na svojem delovnem podro~ju lahko poob-
lasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za od-
lo~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. 

72. ~len
Tajnik je odgovoren za dosledno izvajanje predpisov o

upravnem postopku. 

73. ~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. 

74. ~len
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a tajnik. 
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan. 
O izlo~itvi ‘upana odlo~a svet. 

VII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

75. ~len
Ob~ina organizira javne slu‘be na naslednjih podro~jih:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. deratizacija in dezinfekcija,
5. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
6. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
7. urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in,
8. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
9. ga{enje in re{evanje,
10. kultura,
11. {port,
12. otro{ko varstvo,
13. socialno varstvo,
14. javna razsvetljava,
15. plakatiranje in okra{evanje naselij,
16. urejanje pokopali{~ ter pokopali{ka in pogrebna de-

javnost,
17. urejanje lokalnih cest in mestnih ulic,
18. na drugih podro~jih, kjer je to potrebno za samostoj-

no opravljanje lokalnih zadev javnega pomena. 

76. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

ob~ina javna podjetja in zavode, podeljuje koncesije, vlaga
javni kapital v dejavnost oseb zasebnega prava ali oblikuje
re‘ijske obrate. 

77. ~len
Svet z odlokom o javnih slu‘bah dolo~i vrste javnih

slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izvajanja. 
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Svet z odlokom ustanovi posamezno javno podjetje ali
posamezni javni zavod. 

VIII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

78. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari, denarna sredstva in pravice. 
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gos-

podar. 
Svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, ~e ni s tem statutom druga~e dolo~eno, ter dolo~a
na~in in pogoje upravljanja ob~inskega premo‘enja. 

79. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom. 

80. ~len
Prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine. 
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja. 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani 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. 

81. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
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. 

82. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan, ~e ni z

odlokom druga~e dolo~eno. 

83. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv ali
najame posojilo v vi{ini najve~ 5% sprejetega prora~una, ki
mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju
posojila odlo~a svet. 

84. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec. 

Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i svet na predlog ‘u-
pana. 

Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-
zerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto. 

85. ~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 odstav-

ka 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 svet, o uporabi sredstev rezerve v primeru iz 2. to~ke
prvega odstavka pa ‘upan. 

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. 

86. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me 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. 

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 svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto. 

87. ~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. 

88. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
javnih slu‘b. 

O zadol‘itvi odlo~a svet. 
O zadol‘itvi ob~ina obvesti ministrstvo, pristojno za

finance, v osmih dneh po sprejetju odlo~itve. 

89. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja. 
O soglasju odlo~a svet. 
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar vsota vseh poro{tev ne sme presegati 5% od zagotov-
ljene porabe v letu, v katerem se daje poro{tvo. O poro{tvu
odlo~a svet. 

90. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
1. davek na dedi{~ine in darila,
2. davek na dobitke iger na sre~o,
3. davek na promet nepremi~nin,
4. upravne takse,
5. posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic. 
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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. 
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91. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
1. davek od premo‘enja,
2. nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
3. krajevne takse,
4. komunalne takse,
5. pristojbine,
6. od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
7. prihodki uprave,
8. prihodki, dolo~eni z drugimi predpisi. 
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi. 

92. ~len
Finan~no poslovanje nadzorujejo ‘upan, nadzorni od-

bor in svet, vsak v okviru svoje pristojnosti. 

IX. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

93. ~len
Svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo sveta. 
Svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in navodila

kot splo{ne pravne akte. 
Svet sprejema plane razvoja ob~ine. 

94. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga v dvofaznem

postopku sprejme svet z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov sveta. 

95. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme svet z dvetretjinsko ve~i-

no navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in dela sveta
ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov sveta. 

96. ~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 in ureja javne slu‘be. 

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom. 

97. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah. 

98. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja. 

99. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka. 

100. ~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 z odlokom za prora~un-
sko 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 sveta. 

2. Postopek za sprejem odloka

101. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan ali najmanj

pet odstotkov volivcev v ob~ini. 
Osnutek odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta. 

102. ~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. 

103. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah odloka na sejah sveta. 

104. ~len
Predsednik sveta po{lje osnutek odloka ~lanom sveta in

‘upanu, kadar ta ni predlagatelj, najmanj 15 dni pred dnem,
dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan. 

105. ~len
Svet razpravlja o odloku v dveh fazah. 
V prvi obravnavi – osnutek odloka – se razpravlja o

razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih
ter temeljnih re{itvah. 

V drugi obravnavi – predlog odloka – razpravlja svet po
vrstnem redu o vsakem ~lenu predloga in o naslovu odlo-
ka. Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga,
~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu ~lani sveta glasujejo
{e o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti. 

106. ~len
V drugi obravnavi odloka lahko predlagajo njegove spre-

membe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj z amandma-
ji. 

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka. 

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom sveta najmanj tri
dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obrav-
navan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. K
~lenom, na katere se amandma nana{a, lahko ~lan sveta vlo‘i
amandma na seji, k ostalim ~lenom pa lahko na sami seji
predlaga amandma najmanj ena ~etrtina ~lanov sveta. 

107. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti

je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov sveta, ~e ni
predpisana druga~na ve~ina. 

108. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. 

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji. 

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka. 
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O uporabi hitrega postopka odlo~i svet na za~etku seje
pri dolo~anju dnevnega reda (na obrazlo‘en predlog). Hitri
postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka. 

109. ~len
Dolo~be o sprejemanju odlokov se smiselno uporabljajo

za sprejem statuta in poslovnika. 
O predlogih drugih splo{nih aktov razpravlja in odlo~a

svet na eni obravnavi. 

110. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni 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

111. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi. 
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a ob~i-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene pri-
stojnosti ter na podlagi javnih pooblastil ter aktih poslovanja. 

112. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov 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 stop-
nji ‘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. 

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

113. ~len
Svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo ustavnosti

in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustav-
ni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s predpisi
pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine, posega v
njene pravice. 

114. ~len
Svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim sodi{~em

spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s svojimi pred-
pisi 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. 

115. ~len
@upan po pooblastilu sveta lahko kot stranka v uprav-

nem 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. 

116. ~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. 

XI. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

117. ~len
Ob~ina se povezuje v pokrajino pod pogoji, ki jih dolo-

~a zakon. 

118. ~len
Svet lahko z ve~ino vseh ~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. 

Skupnost ali zveza usklajuje urejanje in upravljanje za-
dev, dolo~enih v aktu o ustanovitvi, ne more pa izvajati
dejavnosti v imenu in za ra~un ob~ine. 

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

119. ~len
Do konstituiranja ob~inske uprave odlo~a o upravnih

stvareh uradna oseba, ki izpolnjuje zahtevane pogoje. 
^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-

ljanje 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. 

120. ~len
V enem mesecu po sprejemu statuta svet sprejme po-

slovnik o svojem delu ter akt o organizaciji in delovnem
podro~ju ob~inske uprave. 

V enem mesecu po sprejetju akta o organizaciji in delu
ob~inske uprave mora ‘upan izdati akt o sistemizaciji delov-
nih mest v ob~inski upravi. 

121. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti, ki jih je sprejela Skup{~ina

ob~ine Kranj, ostanejo v veljavi. Spremenijo se lahko le po
postopku, ki ga dolo~a ta statut. 

122. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije. 

Predsednik
Ob~inskega sveta

mestne ob~ine Kranj
Branko Grims l. r.

2053.

Na podlagi dolo~b 64. ~lena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 14/95) je Svet Mestne
ob~ine Kranj na 6. seji dne 28. 6. 1995 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
statuta Mestne ob~ine Kranj

1. ~len
Spremeni se 7. to~ka 45. ~lena statuta Mestne ob~ine

Kranj tako, da se glasi: “odlo~a o pridobitvi in odtujitvi
ob~inskih premi~nin vsakokrat do zneska 500.000 SIT”.
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2. ~len
Te spremembe in dopolnitve za~nejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik sveta
Branko Grims l. r.

ODRANCI

2054.

Ob~inski svet ob~ine Odranci je na podlagi 29. in 64.
~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93,
57/94 in 14/95) na 4. seji dne 30. 4. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Odranci

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

1. ~len
Obmo~je Ob~ine Odranci obsega obmo~je naselja

Odranci.

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 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 nepo-

sredno 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 lokalni-
mi 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 Odranci je v

Odrancih Panonska ul. 33.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki vsebuje ime ob~ine in kraja.

6. ~len
Ob~ina Odranci se povezuje v pokrajino.
Ob~ina Odranci sodeluje z drugimi ob~inami za oprav-

ljanje skupnih zadev po na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.

II. NALOGE OB^INE

7. ~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 vodnimi komunal-

nimi 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 kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– sprejema na~rt varstva pred po‘arom lokalne skupno-

sti;
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami;
– dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, inva-
lide in ostarele;

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko,
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;

– razvoj {porta in rekreacije;
– razvoj po‘arne varnosti in gasilstva;
– osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter dejavnosti

za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in drugih ne-
sre~;

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 do-

bro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi;
– 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~ar-

sko 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 od-

borov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju kulture, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva,
zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;

– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti);

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost in gasilstvo;
– zagotavlja sredstva za upravljanje pokopali{ke, po-

grebne in mrli{ko-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 ukre-
pe za varstvo pred po‘arom;
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– 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;
5. vzdr‘uje:
– 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 po-

mo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugi-

mi nesre~ami;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje v primeru elementarnih in drugih

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 ne-

premi~nin;
– pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o oprav-

ljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja in
pomo~i;

10. pomaga:
– pri organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobili-

zacije;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev

v vojni.

8. ~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 ni v pristoj-

nosti mestne ob~ine,
– ukrepa 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 lekar-

ni{ko dejavnost,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselja s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne 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.

9. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon na-

slednje 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.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

10. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, ob~inski odbori

in nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna
komisija.

^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-
ma neprofesionalno.

11. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

12. ~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-
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 poslov-
nik ob~inskega sveta.

Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu preko
lokalnih medijev.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
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13. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a najmanj polovica njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

14. ~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 ob~inske odbore ter voli in razre{uje njiho-

ve ~lane,
– imenuje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– 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,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zbora ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gopodarske slu‘be,

– daje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje 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.

15. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elni-

kov upravnih enot.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

16. ~len
Ob~inski svet ima devet ~lanov.
@upan, ~lani nadzornega odbora, ob~inski uradniki, ter

vodilni delavci v javnih zavodih, ki jih imenuje ob~inski
svet, ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta.

^lani ob~inskega sveta in ‘upan so ob~inski funkcio-
narji.

17. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.

Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-
no prebivali{~e.

Ob~inski svet se voli po ve~inskem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
^lani ob~inskega sveta opravljajo svoje funkcije nepo-

klicno.
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 organiza-
cijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

^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 6 mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnost, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~in-
skega 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 iz prej{njega
odstavka.

18. ~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~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

19. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo 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 ter opravlja in organizira
strokovno in administrativno delo za ob~inski svet, njegove
komisije in odbore. ^e tajnik opravlja svoje delo na podlagi
delovnega razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upra-
vi. Tajnika imenuje ob~inski svet.

20. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga 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.
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21. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zah-
tevo najmanj ~etrtine ~lanov.

Predsednik mora sklicati 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 dnev-
nega 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.

22. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
Svet lahko sklene, da se javnost izklju~i, ~e to terja

javni interes.
^lani ob~inskih odborov in ‘upan imajo pravico pri-

sostvovati 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.

23. ~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.

24. ~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

25. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, vo-

litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta.

Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. ^lane komisije in odborov
imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta, lahko pa tudi izmed
drugih ob~anov.

4. Nadzorni odbor

26. ~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~un-

skih sredstev.

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-
mu svetu o svojih ugotovitvan.

27. ~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 sve-
ta. Listo kandidatov dolo~i svet ob~ine.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so porabniki prora~unskih sredstev.

5. @upan

28. ~len
Ob~ina ima ‘upana. @upan je izvoljen na neposrednih

volitvah.
Mandatna doba ‘upana traja 4 leta.
Funkcija ‘upana ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~in-

skega sveta in ~lana nadzornega odbora ter z delom v ob~in-
ski upravi.

29. ~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,
– dolo~a sistematizacijo delovnih mest v ob~inski

upravi,
– imenuje vi{je upravne delavce in sklepa delovna raz-

meja zaposlenih v ob~inski upravi,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesre~ami in za uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter
za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~,

– imenuje poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine,
sektorjev ter poveljnike za CZ,

– 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{~i-
te, 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 na 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~in-
ski svet ne more sestati,

– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost oziroma
na dol‘nost v CZ ter uresni~evanje materialne dol‘nosti,

– 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.

30. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob-

~inskega sveta ali ob~inskega odbora. ̂ e to stori, mora nave-
sti razloge za zadr‘anje take odlo~itve na seji ob~inskega
sveta oziroma ob~inskega odbora.
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^e se odlo~itev sveta oziroma odbora nana{a na zadeve,
ki so bile z zakonom poverjene ob~ini, mora ‘upan opozoriti
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
odlo~itve.

31. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta,

ob~inskih odborov in nadzornega odbora.

32. ~len
Operativno strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih

sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini izvajajo poveljnik
in {tab CZ ob~ine, poveljniki in {tabi CZ sektorjev ter povelj-
niki za CZ. V ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti in
na~rte za{~ite in re{evanja.

Poveljniki in poverjeniki za CZ iz prej{njega odstavka
so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim poveljni-
kom CZ. Pri vodenju za{~ite, re{evanja in pomo~i imajo tudi
posebna pooblastila.

6. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

33. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

34. ~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.

35. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov voliv-
cev v ob~ini.

36. ~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 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.

37. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

38. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta svetovalni

referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da
se ugotovi volja ob~anov.

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 28. in 29. ~lena tega statuta.

39. ~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 orga-
nov.

^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 or-
ganov, 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 referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

40. ~len
Organizacija ob~inske uprave je na predlog ‘upana do-

lo~ena s tem statutom. @upan lahko predlaga spremembo
organizacije ob~inske uprave, dolo~ene s tem statutom. Po-
drobnej{a organizacija ob~inske uprave se lahko na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.

41. ~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~e-
nih aktov poslovanja.

42. ~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~in-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem obmo~ju.

43. ~len
Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu.

44. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni delavci, upravni in strokovno-tehni~ni delavci.
Ob~inski svet sprejme na predlog ‘upana na~rt delovnih

mest ob~inske uprave.
@upan imenuje v skladu z na~rtom delovnih mest tajni-

ka ob~inske uprave, ki ga sprejme ob~inski svet na predlog
‘upana, vi{je upravne, upravne in strokovno tehni~ne de-
lavce.

45. ~len
Tajnik, vi{ji upravni delavci, upravni in strokovno-teh-

ni~ni delavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zako-
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nom ter na~rtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajeva-
nju, ki jo sprejme ob~inski svet, dolo~i ‘upan.

Za tajnika ob~inske uprave in druge zaposlene v ob~in-
ski 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 presega
koli~nika delovnega mesta na~elnika upravne enote.

46. ~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.

47. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka 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.

48. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

49. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona 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.

50. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje 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 oprav-
ljanje 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

53. ~len
Vsako ministrstvo na svojem podro~ju nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo 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 opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

54. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa v skladu z zakonom o
upravi, ~e ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri
odlo~anju ne ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugi-
mi zakonitimi predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

55. ~len
Ob~ina Odranci lahko organizira javne slu‘be na na-

slednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih 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 na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– varstvo pred po‘ari.

56. ~len
Ob~ina Odranci skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselja,
– urejanje pokopali{~a ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.

57. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje konce-
sije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.

58. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.
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VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

59. ~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 po na~elu do-

brega gospodarja.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.

60. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

61. ~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 od-

hodkov ter ra~un financiranja.

62. ~len
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani 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.

63. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
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.

64. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

65. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali se najame posojilo najve~ pet odstotkov sprejetega prora-
~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O
najetju posojila odlo~a ‘upan.

66. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5 od-
stotka 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 re-

zerve ob~ine dva odstotka letnih dose‘enih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

67. ~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, ku‘ne ‘ivalske bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje to~ke prej{njega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sreds-
tva iz druge to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prve in tretje to~ke prvega odstav-
ka odlo~a ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz prve to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

68. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, spre-

jeme 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 pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra 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.

69. ~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.

70. ~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.

71. ~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 odstotkov zagotovljene porabe v letu, v
katerem se daje poro{tvo.

72. ~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,
– osebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

73. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
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– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

74. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

75. ~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

1. Splo{ni akti ob~ine

76. ~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.
Obl~inski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo

in izdaja pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

77. ~len
Statut je temeljni splo{i akt ob~ine, ki ga sprejme svet z

dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

78. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
ob~inskega sveta.

79. ~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 pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

80. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

81. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

82. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

83. ~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 pora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

84. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta.

85. ~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.

86. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na

sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

87. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom 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 po potrebi
na dveh obravnavah.

Kolikor je obravnava dvostopenjska se v prvi obravnavi
predloga odloka 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 vrst-
nem 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 glasu-
jejo. Na koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu
odloka in o predlogu odloka v celoti.

88. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~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.

89. ~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.
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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.

90. ~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.

91. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obrav-
navi.

92. ~len
Statut in odloki ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem

glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po objavi.
Ostali predpisi in sklepi ob~ine se morajo objaviti na

krajevno pristojen na~in.

3. Posami~ni akti ob~ine

93. ~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.

94. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nosti posa-

meznikov 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 stop-
nji ‘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

95. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.

96. ~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 nastopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

97. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne 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 upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

98. ~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 izdelanimi akti prizadete pravi-
ce in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

99. ~len
Ob~ina Odranci 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 {ir{o lokalno skupnost
sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov
sveta.

Pred odlo~itvijo 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 do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

100. ~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.

101. ~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.

102. ~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.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

103. ~len
Predpisi prej{njih ob~in v delih, s katerimi so urejene

zadeve iz dr‘avne pristojnosti, navedene v 101. ~lenu zakona
o upravi, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot dr‘avni predpisi in jih
izvr{ujejo ter s svojimi predpisi nadome{~ajo dr‘avni organi
v mejah svojih pristojnosti.

104. ~len
Predpisi prej{nje ob~ine Lendava v delih s katerimi so

urejene lokalne zadeve iz 21. in 22. ~lena zakona o lokalni
samoupravi veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot ob~inski predpisi
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Ob~ine Odranci, ki jih izvr{uje ter s svojimi predpisi nado-
me{~a.

105. ~len
S sprejemom tega statuta oziroma s 31. 3. 1995 preneha

mandat svetu Krajevne skupnosti Odranci.
Pravni naslednik Krajevne skupnosti Odranci postane s

1. 4. 1995 Ob~ina Odranci.

106. ~len
Statut Ob~ine Odranci za~ne veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odranci, dne 30. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Odranci

Jo‘e Mau~ec, in‘. l. r.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine Ravne-Prevalje

je na Ravnah na Koro{kem.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki vsebuje ozna~bo (grb) in ime

ob~ine.
Ob~ina ima ob~inski praznik. Datum in na~in proslav-

ljanja ob~inskega praznika sta dolo~ena s posebnim statutar-
nim sklepom.

6. ~len
Ob~ina je v skladu z zakonom in zaradi la‘jega in bolj

u~inkovitega dela organov ob~ine razdeljena na krajevne
skupnosti: Dobja vas, Holmec, Kotlje, Le{e, Prevalje, Ravne
na Koro{kem, Strojnska Reka, [entanel.

Krajevna skupnost je pravna oseba in nastopa v prav-
nem prometu v imenu in za ra~un ob~ine po predhodnem
soglasju ob~ine.

Krajevna skupnost opravlja dolo~ene zadeve in izvr{uje
naloge, ki jih nanjo iz svoje izvirne pristojnosti prenese ob~i-
na. Ob~ina za namene posameznih prenesenih pristojnosti in
nalog zagotovi finan~na sredstva iz prora~unskih postavk, ki
so dolo~ene za financiranje posameznih zadev v ob~inski
pristojnosti.

Ob~inski svet s sklepom prenese dolo~ene zadeve iz
pristojnosti ob~ine na krajevno skupnost ter dolo~i na~in
izvajanja in financiranja le-teh.

Premo‘enje in naprave, s katerimi upravlja krajevna
skupnost, so lastnina ob~ine.

7. ~len
Interes ob~anov posameznega dela ob~ine za ustanovi-

tev krajevne skupnosti se ugotovi na zboru ob~anov, ki ga
skli~e ‘upan.

Krajevna skupnost se lahko ustanovi na podlagi ugotov-
ljene volje ob~anov na zboru ob~anov z odlokom in s spre-
membo 1. odstavka 6. ~lena tega statuta.

Ob~inski svet lahko o odloku o ustanovitvi krajevne
skupnosti razpi{e tudi referendum v skladu z zakonom o
referendumu.

8. ~len
Ob~inski svet si predhodno pridobi mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.

9. ~len
Ob~ina Ravne-Prevalje se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Ravne-Prevalje sodeluje z drugimi ob~inami za

opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti.
Ob~ina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih

dr‘av ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

II. NALOGE OB^INE

10. ~len
Ob~ina 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 na~rte,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti,

RAVNE-PREVALJE

2055.

Na osnovi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS,
45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, 57/94 in 14/95) je
svet Ob~ine Ravne-Prevalje na seji dne 4. maja 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Ravne-Prevalje

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Obmo~je ob~ine Ravne-Prevalje obsega obmo~je nase-

lij: Bel{ak, Brdinje, Breznica, Dobja vas, Dobrije, Dolga
Brda, Koro{ki Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Le{e, Lo-
kovica, Navr{ki Vrh, Podgora, Podkraj, Poljana, Prevalje,
Pre{ki Vrh, Ravne na Koro{kem, Sele – del, Stra‘i{~e, Stroj-
na, Suhi Vrh, [entanel, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koro{kem –
del, Ur{lja Gora, Zagrad, Zelenbreg, Zgornja Jamnica.

Naselji Prevalje in Dobja vas sestavljata skupaj z me-
stom Ravne na Koro{kem somestje Ravne-Prevalje.

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 prenesene s podro~nimi zakoni, ter nalo-
ge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost
dr‘ava.

3. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in preko organov ob~ine.
Ob~ina se za uresni~evanje skupnih nalog lahko pove-

zuje 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 drugimi pobuda-

mi na katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najka-
sneje v 30 dneh.
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– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske, {portne ter
druge povr{ine javnega pomena

– ureja javni red in mir 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 kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja,
– izdaja lokacijska in gradbena dovoljenja,
– izdaja obrtna oziroma obratovalna dovoljenja,
– sprejema na~rt varstva pred po‘ari,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, inva-
lide in ostarele,

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost,

– razvoj vrhunskega in mno‘i~nega {porta,
– razvoj po‘arne varnosti in gasilstva;
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;
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 od-

borov ter ob~inske uprave,
– zagotavlja sredstva za opravljanje dejavnosti na po-

dro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kul-
ture, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravs-
tvenega varstva in drugih dejavnosti,

– zagotavlja subvencije in teko~i transfer v gospodarske
javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost,
cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti),

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost,
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mr-

li{ko ogledne slu‘be,
– zagotavlja sredstva za ob~inske nagrade in priznanja,
– zagotavlja delovanje 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 razvoj gospodarstva,
– pospe{uje razvoj dru‘benih dejavnosti,
– 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,
– prepre~uje vzroke za nastanek {kodljivih zasvojenosti

in zagotavlja mo‘nosti za rehabilitacijo;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih in drugih

nesre~,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,

– izvensodno poravnavo sporov;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja, ki so last ob~ine,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih, v katere stopa ob~ina.

11. ~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 ob~inskimi javnimi slu‘bami in javni-

mi prireditvami,
– 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, spomenikov in

spominskih znamenj,
– 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 lekar-

ni{ko dejavnost,
– komunalne dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne 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.

12. ~len
Ob~ina predpisuje pri pogojih, ki jih dolo~a zakon, na-

slednje 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.
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III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

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

bor.

14. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
Sveti krajevnih skupnosti se volijo za {tiri leta.

15. ~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-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~ata statut in poslov-
nik ob~inskega sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.

16. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

2. 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 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 in komisije ter imenuje in

razre{uje njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilno komisijo za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje pod‘upana na predlog ‘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 premi~nin in nepre-

mi~nin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne odlo~a
‘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 nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be,

– 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~ata zakon in ta

statut,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvet na-

~elnika Upravne enote Ravne na Koro{kem,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika Upravne enote

Ravne na Koro{kem,

– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin.

18. ~len
Ob~inski svet ima 27 ~lanov.
@upan, pod‘upan, tajnik in ~lani nadzornega odbora,

ob~inski uradniki ter vodilni delavci v javnih zavodih, ki jih
imenuje ob~inski svet, ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta.

19. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no prebivali{~e.
Volitve v ob~inski svet se opravijo v skladu z zakonom.
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.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

21. ~len
^lanom ob~inskega sveta preneha mandat po postopku

in na na~in, kot ga dolo~a zakon.

22. ~len
Ob~inski svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in

dva podpredsednika sveta.
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja svet, ga sklicu-

je in vodi njegove seje.
Podpredsednika sveta pomagata predsedniku pri njego-

vem delu in po njegovem pooblastilu opravljata posamezne
zadeve iz njegovega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in oprav-
lja druge zadeve po nalogu predsednika. Sekretarja imenuje
ob~inski svet. Sekretar ima sklenjeno delovno razmerje v
ob~inski upravi.

23. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga 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 vseh ~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednik se volita in razre{ujeta
tudi podpredsednika sveta.

24. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zah-
tevo najmanj ~etrtine ~lanov.

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma enkrat
mese~no, najmanj pa 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
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sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnev-
nega reda odlo~i svet.

Na vsaki seji ob~inskega sveta lahko ~lani ob~inskega
sveta pod to~ko “Vpra{anja in pobude” postavijo vpra{anja,
ki niso povezana z dnevnim redom, ̀ upanu ter predsednikom
ob~inskih odborov. Pisne odgovore morajo prejeti najpozne-
je z gradivom za naslednjo sejo sveta.

25. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.
Sklep o izklju~itvi javnosti je veljaven, ~e ga sprejmeta

dve tretjini navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
^lani ob~inskih odborov, ki niso ~lani sveta, imajo pra-

vico biti navzo~i na sejah ob~inskega sveta.

26. ~len
Ob~inski svet sklepa veljavno, ~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 kadar na zahtevo posameznega ~lana sveta
tako odlo~i ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

27. ~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. @upan

28. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah. Pod‘upana

pa imenuje in razre{uje ob~inski svet izmed svojih ~lanov z
ve~ino glasov vseh ~lanov sveta na predlog ‘upana. ^lan
ob~inskega sveta, ki je imenovan za pod‘upana, v ~asu oprav-
ljanja te funkcije ne more opravljati funkcije ~lana ob~inske-
ga sveta.

29. ~len
@upan opravlja svojo funkcijo poklicno.
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega

sveta,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~i-

ne, zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristoj-
nosti ob~inskega sveta,

– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– sklepa delovna razmerja zaposlenih 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.
Ob~inski svet lahko dolo~i, da dolo~ene naloge iz pri-

stojnosti ob~inskega sveta opravlja ‘upan.

30. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,

~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inske-
mu 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 ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je z zakonom prenesena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo-
~itve.

31. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in ob~inskih odborov ter komisij ob~inskega sveta, sej nad-
zornega odbora pa le na njegovo povabilo.

@upan ima pravico predlagati sklic redne ali izredne
seje ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih
zadev na seji ob~inskega sveta.

32. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v ~asu njegove odsotnosti. @upan lahko pooblasti
pod‘upana za opravljanje posami~nih nalog iz njegove pri-
stojnosti.

4. Nadzorni odbor

33. ~len
Nadzorni odbor:
– nadzoruje razpolaganje s premo‘enjem ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

34. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov. Nadzorni odbor ima 5 ~lanov.
^lane nadzornega odbora imenuje na podlagi liste kan-

didatov ob~inski svet z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov. Listo
kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na podlagi
predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta, zainte-
resiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

5. Ob~inski odbori in komisije

35. ~len
Ob~inski svet ustanovi naslednje ob~inske odbore:
– odbor za finance in prora~un,
– odbor za gospodarstvo in razvoj malega gospodarstva,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za turizem, trgovino in gostinstvo,
– odbor za stanovanjsko gospodarstvo in komunalno

energetiko,
– odbor za komunalno in cestno gospodarstvo,
– odbor za zdravstvo in socialno skrbstvo,
– odbor za kulturo, vzgojo in izobra‘evanje,
– odbor za {port,
– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,
– odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemlji{~i,
– odbor za za{~ito in re{evanje.
^lane ob~inskih odborov imenuje ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ob~anov.
Predsednika odbora izvoli ob~inski svet izmed imeno-

vanih ~lanov odbora, ki so isto~asno ~lani ob~inskega sveta.
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Predlog za predsednika odbora lahko poda najmanj pet ~la-
nov sveta ali ‘upan. ~e je kandidatov ve~, je izvoljen tisti, ki
je dobil ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. ̂ e
je kandidatov ve~ in nobeden ni dobil potrebne ve~ine, se
opravi drugi krog glasovanja, v katerem se glasuje o tistih
dveh kandidatih, ki sta dobila najve~ glasov v prvem krogu
glasovanja.

36. ~len
Ob~inski svet ustanovi naslednje stalne ob~inske komi-

sije:
– komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja,
– komisijo za statut in normativno-pravne akte,
– komisijo za vloge in prito‘be,
– ob~insko volilno komisijo,
– komisijo za obmejno sodelovanje,
– komisijo za ob~inska priznanja in odlikovanja.
^lane ob~inskih komisij imenuje ob~inski svet izmed

svojih ~lanov, z izjemo ob~inske volilne komisije, ki jo ime-
nuje tudi izmed ob~anov in pravnih strokovnjakov.

37. ~len
[tevilo ~lanov odborov in komisij ter njihovo delovno

podro~je dolo~i ob~inski svet s sklepom.
Svet ob~ine lahko poleg stalnih odborov in komisij us-

tanovi tudi druga za~asna delovna telesa. S sklepom o usta-
novitvi dolo~i svet sestavo, pristojnosti in naloge za~asnega
delovnega telesa.

38. ~len
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja

predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristojnosti,
spremlja delovanje ob~inskih javnih slu‘b in ob~inske upra-
ve ter o tem obve{~a svet.

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.

Ob~inski svet obravnava to~ke dnevnega reda, ki so v
pristojnosti dela odbora, praviloma po predhodni obravnavi
na odboru.

39. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~in-

ski svet z ve~ino vseh ~lanov sveta razre{i ~lane ob~inskega
odbora oziroma komisije, ob hkratnem imenovanju novih
~lanov odbora ali komisije.

6. Organi krajevnih skupnosti

40. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volilci s stalnim prebivali{~em v krajevni

skupnosti za {tiri leta.
Za volitve ~lanov sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo dolo~be zakona o lokalnih volitvah, ki urejajo
volitve v ob~inski svet, v ob~ini kot eni volilni enoti.

41. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samo-

stojno 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.

42. ~len
Svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in pod-

predsednika.
Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri

njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po
nalogu predsednika.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

43. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah 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 lahko:
– 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.

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 svojega predstavnika v svetu krajev-

ne skupnosti,
– 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 petih odstotkov
volilcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi
na pobudo najmanj petih odstotkov volilcev v tej skupnosti
ali na pobudo njenega sveta.

Zbor ob~anov v krajevni skupnosti lahko skli~e tudi
svet krajevne skupnosti.

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 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.

49. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in 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 oziroma ‘upan lahko razpi{eta 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 desetih odstotkov volilcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti. Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih or-
ganov.

Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 48. in 49. ~lena tega statuta.

51. ~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 orga-
nov.

^e se zadeva 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 or-
ganov, 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 referen-
dumu in ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

52. ~len
Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave do-

lo~i ob~inski svet na predlog ‘upana.
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 imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-

nih aktov poslovanja.

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~in-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem obmo~ju.

54. ~len
Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu.

55. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno-tehni~ni delavci.
@upan dolo~i sistemizacijo delovnih mest v ob~inski

upravi. O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

56. ~len
Tajnik, vi{ji 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.

57. ~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.

58. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik; ta lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka 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 dolo~eno druga~e.

59. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih, dolo~enih z zakonom.

60. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence v upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

61. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje 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
in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku.

^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje 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.

62. ~len
O prito‘bi 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.

63. ~len
V upravnih zadevah iz izvirne ob~inske pristojnosti od-

lo~a o izlo~itvi ‘upana ob~inski svet, o izlo~itvi tajnika pa
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.
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2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

64. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje 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

65. ~len
Ob~ina organizira javne slu‘be na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje 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 na-

prav, dimnih vodov, in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– po‘arno varstvo,
– oskrba s toplotno energijo,
– oskrba s plinom.

66. ~len
Ob~ina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– javni red in mir,
– urejanje ob~inskih kategoriziranih in nekategorizira-

nih cest.

67. ~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.

68. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. 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.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gos-

podar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inske-

ga premo‘enja.
Ob~inski svet pooblasti ‘upana, da sklepa pravne posle

glede pridobitve in odtujitve premi~nin v okviru sprejetega
prora~una.

70. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

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 od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani 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 prev-
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.

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 pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, lahko
predlaga ‘upan ob~inskemu svetu, da se za za~asno kritje
odhodkov uporabijo rezerve ob~ine ali najame posojilo, ki
lahko zna{a najve~ 5% sprejetega prora~una in mora biti
odpla~ano do konca prora~unskega leta.

75. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no 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 opravi vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 2% letno dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

76. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale zaradi izrednih razmer, kot so

zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziroma
ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epide-
mij, ‘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.

Ob~ina lahko z odlokom dolo~i, 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.

77. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me 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.
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Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema tudi zaklju~ni ra~un.

Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.

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.
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

oziroma soustanoviteljica je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s
soglasjem ustanovitelja oziroma soustanovitelja.

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.

81. ~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{i-

ni, 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 kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka, lahko ob~in-

ski svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini,
ki je do petkrat ve~ja od vi{ine, dolo~ene z zakonom.

83. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

84. ~len
Finan~no poslovanje opravlja 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

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 odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo,

ki mora biti v skladu s poslovnikom sveta ter predlaga svetu v
sprejem pravilnike iz svojega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-
ja 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.

87. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredijo organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta 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

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 pri-
stojnosti, kadar tako dolo~a zakon.

89. ~len
Z odredbo ob~ina ureja 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 navodili se lahko podrobneje predpi{e na~in dela or-

ganov 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 najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

93. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volilcev v
ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta.

94. ~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.

95. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

96. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj petnajst dni pred dnem, dolo~enim za sejo
sveta, na kateri bo svet obravnaval predlog odloka.

Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

97. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.

V prvi obravnavi lahko ~lani ob~inskega sveta predla-
gajo re{itve, do katerih se mora predlagatelj odloka opredeliti
do druge obravnave.

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 pred-
loga 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.

98. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~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.

99. ~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, na kateri
bo ob~inski svet obravnaval predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.

100. ~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.

101. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen o statutu in

prora~unu ob~ine, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni
obravnavi.

102. ~len
Statut, odloki in drugi splo{ni akti ob~ine morajo biti

objavljeni v uradnem glasilu Uradni list Republike Slovenije
in pri~nejo veljati 8. dan po objavi, ~e ni v samem aktu
druga~e dolo~eno.

103. ~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, iz prenesene dr‘avne pristojnosti ter na
podlagi javnih pooblastil.

104. ~len
Organi ob~inske uprave odlo~ajo o pravicah in dol‘no-

stih 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 stop-
nji ‘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

105. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti dr‘avnih predpisov, ki posegajo v
ustavni polo‘aj in pravice ob~ine, oziroma ~e predpisi pokra-
jine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine, posegajo v
njene pravice.

106. ~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 ravna, ~e pokrajina ali druga
ob~ina posega v njeno pristojnost.

107. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne 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 upravni-
mi akti uveljavljajo pravice v {kodo javnih koristi ob~ine.

108. ~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.

109. ~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.

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.
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IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

110. ~len
Ob~ina Ravne-Prevalje se lahko povezuje 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 v ob~ini izvede referen-
dum.

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 do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

111. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~la-

nov 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 povezova-
nju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova volja.

X. KON^NI DOLO^BI

112. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta v Ob~ini Ravne-Preva-

lje preneha veljati statut Ob~ine Ravne na Koro{kem (Me-
dob~inski uradni vestnik, {t. 12/92, 11/94).

113. ~len
Ta statut za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 013-1/95-1
Ravne na Koro{kem, 4. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik, dipl. org. l. r.

2. ~len
Obmo~je ob~ine obsega naslednja naselja: Apnenik,

Brezje pri [entjerneju, Bre{ka vas, Cerov Log, ̂ adra‘e, ̂ isti
Breg, Dobravica, Dolenja Brezovica, Dolenja Stara vas, Do-
lenje Gradi{~e pri [entjerneju, Dolenje Mokro Polje, Dolenje
Vrhpolje, Dolenji Maharovec, Drama, Dr~a, Gorenja Brezo-
vica, Gorenja Gomila, Gorenja Stara vas, Gorenje Gradi{~e
pri [entjerneju, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Vrhpolje, Go-
renji Maharovec, Groblje pri Prekopi, Gru~a, Hrastje, Hrva{-
ki Brod, Imenje, Javorovica, Lede~a vas, Loka, Mali Ban,
Mihovica, Mihovo, Mr{e~a vas, Orehovica, Ostrog, Polhovi-
ca, Prapre~e pri [entjerneju, Pristava pri [entjerneju, Prista-
vica, Rakovnik, Razdrto, Roje, Sela pri [entjerneju, [entja-
kob, [entjernej, [mal~ja vas, [marje, Tolsti Vrh, Veliki Ban,
Vol~kova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri [entjerneju, Zame{-
ko, Zapu‘e, @erjavin, @vabovo.

3. ~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 pristoj-
nost dr‘ava.

4. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog lahko pove-

zuje s sosednjimi in drugimi ob~inami. Povezuje pa se lahko
tudi v pokrajine.

5. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s pobudami na katerikoli or-

gan ob~ine, s peticijo ali prito‘bo pa na komisijo za vloge in
prito‘be ob~anov, ki jim mora odgovoriti najkasneje v 30
dneh. Komisijo imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.

6. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v [entjerneju ,

Trubarjeva cesta 5, [entjernej.

7. ~len
Ob~ina [entjernej ima svoj grb, zastavo in pe~at.

8. ~len
Pe~at je okrogle oblike, premera 33 mm, z naslednjo

vsebino: Republika Slovenija, Ob~ina [entjernej.

9. ~len
Ob~inski praznik je 24. 8. – na Jernejevo.

10. ~len
Obmo~je ob~ine je lahko razdeljeno na krajevne in va{-

ke skupnosti, ki so pravne osebe. Ustanovi jih ob~inski svet z
odlokom na osnovi referenduma in po predhodnem ugotav-
ljanju interesa na zborih krajanov. Z odlokom se dolo~ijo
naloge, na~in financiranja ter organiziranost.

II. NALOGE OB^INE

11. ~len
Ob~ina samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve

javnega pomena, ki so dolo~ene s tem statutom in zakoni.
Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja

zlasti naslednje naloge:

[ENTJERNEJ

2056.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93 in 14/95) je Ob~inski svet ob~ine
[entjernej na seji dne 29. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine [entjernej

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

1. ~len
Ta statut ureja oziroma dolo~a temeljna na~ela za orga-

nizacijo in delovanje Ob~ine [entjernej (v nadaljevanju: ob-
~ine), organe ob~ine, pristojnosti ob~ine in njenih organov,
oblikovanje in organizacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b,
premo‘enje in financiranje ob~ine, splo{ne in posami~ne akte
ob~ine, varstvo ob~ine v razmerju do dr‘ave in drugih ob~in,
na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~i-
ni in {ir{ih lokalnih samoupravnih skupnosti ter druga vpra-
{anja skupnega pomena v ob~ini, ki jih dolo~a zakon.
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– upravlja ob~insko premo‘enje;
– omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj kmetijstva in ohranjanje naravne kra-

jine;
– 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;
– skrbi za slu‘be socialnega skrbstva, za pred{olsko

varstvo, osnovno varstvo otroka in dru‘ine, za socialno ogro-
‘ene, invalide in ostarele ter za druge socialno ogro‘ene;

– 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 energetsko komunalne
objekte;

– skrbi za vzgojno izobra‘evalno, informacijsko, doku-
mentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno in drugo dejav-
nost na svojem obmo~ju;

– skrbi za razvoj {porta in rekreacije;
– gradi, vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne

poti, rekreacijske in druge javne povr{ine;
– nadzoruje krajevne prireditve;
– organizira komunalno-redarstveno slu‘bo in skrbi za

red v ob~ini;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov;
– organizira pomo~ in re{evanje za primer elementarnih

in drugih nesre~;
– organizira opravljanje pokopali{ke in pogrebne slu‘be;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi 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;
– vodi evidenco volilne pravice;
– razgrinja volilne imenike;
– voli predstavnike lokalnih interesov v Dr‘avni svet;
– vodi evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo-

‘enja;
– ugotavlja javni interes za razlastitev za potrebe ob~ine;
– dolo~a pogoje za uporabo stavbnih zemlji{~;
– odlo~a o rabi prostora;
– opravlja zadeve, ki se nana{ajo na civilno za{~ito,

opazovanje in obve{~anje;
– skrbi za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine;
– sprejema prostorske izvedbene akte;
– odlo~a o namembnosti urbanega prostora;
– preko pristojnih organov prepre~uje sivo ekonomijo;
– izdaja soglasja za lokacijska in gradbena dovoljenja;
– opravlja zadeve, ki se nana{ajo na javno in zasebno

zdravstveno slu‘bo na primarni ravni, ter lekarni{ko dejavnost;
– organizira mrtvoogledni{ko slu‘bo;
– dolo~a komunalne dejavnosti;
– organizira dimnikarsko slu‘bo;
– opravlja zadeve, ki se nana{ajo na oskrbo naselij s

toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij;
– skrbi za urejanje lokalnega prometa;
– dolo~a pogoje za opravljanje obrti, gostinstva in tu-

rizma;
– dolo~a kazni za nepravilno parkiranje, skrbi za dolo-

~anje parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parki-
ranja;

– ureja lokalni potni{ki promet;
– zagotavlja javne slu‘be za osebno pomo~ ter za po-

mo~ na domu;

– opravlja zadeve, ki se nana{ajo na upravni nadzor nad
izvajanjem svojih predpisov;

– omogo~a enakopravno vklju~evanje romske skupno-
sti v vse oblike gospodarskega in dru‘benega ‘ivljenja;

– sodeluje v stalni konferenci slovenskih lokalnih skup-
nosti v svetu evropskih skup{~in in regij;

– sklepa pogodbe z dru{tvi in drugimi organizacijami o
opravljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja
in pomo~i.

12. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek od dobitkov od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana ob~inska

zemlji{~a, ob~inska stanovanja, ob~inske lokale in druge ob-
~inske objekte,

– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
ob~inskega premo‘enja.

III. ORGANI OB^INE

1. Splo{ne dolo~be

13. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, ob~inski odbori

in nadzorni odbor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna
komisija.

^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-
ma neprofesionalno.

14. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

15. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnost 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.

16. ~len
Ob~inski svet, ob~inski odbori in nadzorni odbor so

sklep~ni, ~e je na njihovih sejah navzo~a ve~ kot polovica
njihovih ~lanov.

2. 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 ob~ine,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe ,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un prora-

~una,
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– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njiho-
ve ~lane,

– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~la-
ne komisij in odborov ob~inskega sveta,

– na predlog ‘upana imenuje volilne komisije za ob~in-
ske volitve,

– na predlog ‘upana voli in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– imenuje vi{je upravne delavce na predlog ‘upana,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne odlo~a
‘upan,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-

ne gospodarske slu‘be,
– 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.
18. ~len

Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju predstoj-
nikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino.

19. ~len
Ob~inski svet ima 17 ~lanov. Ima komisiji:
– za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja in
– za statut ob~ine in poslovnik sveta.

20. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem, za {tiri leta.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Mandatna doba ~lanov ob~inskega sveta se za~ne s po-

tekom mandatne dobe prej{njih ~lanov sveta in traja od prve
seje novoizvoljenega sveta.

21. ~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~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

22. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in pod-

predsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo 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 vo-
denju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi. Ob~inski
svet za opravljanje teh del lahko imenuje sekretarja ob~in-
skega sveta. ^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi de-
lovnega razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upravi.

23. ~len
Kandidate za predsednika, podpredsednika in za druge

funkcije 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.

Nezaupnico svet izre~e le tako, da obenem z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta izvoli novega predsednika.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

24. ~len
Ob~inski svet dela na rednih in izrednih sejah.
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na pisno zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na
zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov.

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
obrazlo‘eno pisno zahtevo ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.

Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali po predlogu predlagatelja.

O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
@upan, tajnik, predsedniki odborov in komisij sveta so

se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje in odgo-
varjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

25. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
Svet lahko odlo~a o izklju~itvi javnosti.

26. ~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~e.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~a zakon ali ta statut, in kadar tako predlaga najmanj
~etrtina ~lanov sveta. O zahtevi odlo~a svet z ve~ino prisot-
nih ~lanov.

27. ~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~in-
skega sveta,

– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta preneha 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 voli-
tvah, v primeru prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve
do pete alineje 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.
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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

29. ~len
Ob~inski svet ustanovi odbore in dolo~i njihove naloge

z odlokom. ^lane odbora izvoli ob~inski svet izmed ~lanov
sveta in ob~anov.

4. Nadzorni odbor

30. ~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~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor na zahtevo ob~inskega sveta poro~a

ob~inskemu svetu o ugotovitvah.

31. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov.
^lane nadzornega odbora izvoli ob~inski svet izmed

ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sve-
ta. Listo kandidatov dolo~i komisija za volitve in imenovanja
na podlagi predlogov ~lanov ob~inskega sveta, zainteresira-
nih organizacij v ob~ini in ob~anov.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

6. @upan

32. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega pod‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah za dobo 4 let,

pod‘upana pa voli ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.
Glede prenehanja mandata ‘upana se primerno uporab-

ljajo dolo~be 27. ~lena tega statuta.
O poklicni funkciji ‘upana odlo~a svet ob~ine z ve~ino.

33. ~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 akte iz pristojnosti ob~in-
skega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta,

– ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta in na
njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje ob~in-
skega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na
seji 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,

– 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.

Ob~inski svet lahko dolo~i, da bo dolo~ene naloge iz
pristojnosti ob~inskega sveta opravljal ‘upan.

34. ~len
@upan zadr‘i izvajanje nezakonite odlo~itve ob~inskega

sveta ali ob~inskega odbora. Svojo odlo~itev mora pojasniti
na seji ob~inskega sveta oziroma ob~inskega odbora.

^e se odlo~itev sveta oziroma odbora nana{a na zadevo,
ki je bila z zakonom poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristoj-
no ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~i-
tve.

35. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog iz svoje pristojnosti.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

36. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

37. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za del

ob~ine.

38. ~len
Zbori ob~anov v ob~ini:
– razpravljajo o spremembah statuta ob~ine,
– razpravljajo o povezovanju z drugimi ob~inami,
– razpravljajo o lokalni problematiki,
– razpravljajo o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

ob~inskih organov,
– razpravljajo o poro~ilih ob~inskih organov o njiho-

vem delu,
– razpravljajo o spremembah obmo~ja ob~ine,
– dajejo mnenja o zadevah v javni obravnavi.

39. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj petih odstotkov
volivcev v ob~ini oziroma petih odstotkov volilvcev dela
ob~ine, ~e gre za sklic zbora ob~anov samo v delu ob~ine.

40. ~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 desetih 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.

41. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
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42. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta 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 deset odstotkov volivcev v ob~ini.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 40. in 41. ~lena tega statuta.

43. ~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 orga-
nov.

^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 or-
ganov, 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 referen-
dumu in ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

44. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Ob~insko upravo lahko vodi tajnik, ki ga na predlog

‘upana imenuje ob~inski svet.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-

nih aktov poslovanja.

45. ~len
Za delo ob~inske uprave je ‘upan odgovoren svetu,

tajnik pa ‘upanu.

46. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik in ob~inski

urad, v okviru katerega se lahko ustanovijo oddelki za izvaja-
nje dolo~enih nalog uprave.

Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~in-
ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.

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 njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

48. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o uprav-
nih stvareh v skladu s predpisi.

49. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje 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.

V enostavnih upravnih stvareh lahko na prvi stopnji
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo
in strokovni izpit.

^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek izdaje
odlo~be voditi mandatna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vode-
nje upravnega postopka po zakonu in po tem statutu.

50. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdajajo

tajnik in predstojniki upravnih organov. @upan lahko poobla-
sti 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.

51. ~len
Ob~inska uprava izvaja odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.

Uprava izvaja tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

52. ~len
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.

53. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~i-

ne so ob~inski funkcionarji.
Za ob~inske funkcionarje se uporabljajo dolo~be zako-

na o funkcionarjih v dr‘avnih organih in dolo~be zakona o
razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih
lokalnih skupnosti.

54. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itve ‘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.

55. ~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 tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih oseb
tajnik.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

56. ~len
Ob~ina organizira javne slu‘be na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
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– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-
vinskih 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 na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– na drugih podro~jih dolo~enih z zakonom.

57. ~len
Ob~ina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– skrbi za varstvo pred po‘ari.

58. ~len
Izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov zagotavlja ob-

~ina neposredno v okviru ob~inske uprave, z ustanavljanjem
javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov, s podeljeva-
njem koncesij in oblikovanjem re‘ijskih obratov v okviru
ob~inske uprave.

Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov lahko ob~i-
na sklepa pogodbe.

59. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

60. ~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 gos-

podar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.
@upan odlo~a o pridobitvi oziroma odtujitvi premi~nin

oziroma nepremi~nin, za katere ni potreben javni razpis.

61. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

62. ~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 od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev,
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.

63. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-

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 zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

64. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan, ~e ni z

odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

65. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo v vi{ini najve~ petih odstotkov od spreje-
tega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~un-
skega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.

66. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov in odhodkov, ki se dolo~i vsako leto
s prora~unom, vendar najmanj 0,2% prihodka. Odstotek izlo-
~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec, vendar najka-
sneje do 31. decembra teko~ega leta.

Izlo~anje prihodkov v rezerve se preneha, ko dose‘ejo
rezerve ob~ine dva odstotka letnih dose‘enih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

67. ~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 vrnjene 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 odstavka do zneska,
dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

68. ~len
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet prora~un,

sprejme ob~inski svet odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una
za preteklo leto na predlog ‘upana.

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 pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un prora~una.

Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu sve-
tu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

69. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali najetjem posojil.
Ob~ina lahko izda vrednostne papirje v skladu z zako-

nom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.
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70. ~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.

71. ~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 petih odstotkov zagotovljene porabe v letu,
v katerem se daje poro{tvo.

72. ~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,
– in drugi davki.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

73. ~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 kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki , dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, 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.

74. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

75. ~len
Za odhodke ob~in za financiranje opravljanja nujnih

nalog (v nadaljnem besedilu: zagotovljena poraba) se {tejejo:
– sredstva za delo ob~inskih organov in ob~inske uprave,
– sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovne-

ga 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, cestna dejavnost,
gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, druge dejavnosti),

– sredstva za po‘arno varstvo in za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesre~ami,

– sredstva za mrli{ko ogledno slu‘bo.

76. ~len
Finan~no poslovanje opravlja upravni organ, pristojen

za finance.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

77. ~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 razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

78. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

79. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko 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.

80. ~len
Z odlokom ureja ob~ina zadeve iz svoje pristojnosti,

ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a na~in njihovega
dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una se odreja
z odlokom.

Z odlokom o prora~unu ob~ine se razporedijo vsi pri-
hodki in odhodki 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.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

81. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen, ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

82. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne odlo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

83. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

2. Postopek za sprejem odloka

84. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volilcev v
ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta in ‘upanu. @upan se je dol‘an do predloga odloka
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pisno opredeliti in tako dopolnjen predlog poslati ob~inske-
mu svetu.

85. ~len
Predlagatelj odloka dolo~i svojega predstavnika, ki bo

sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega
sveta.

@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-
ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

86. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom ob~inskega sveta 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.

87. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, 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 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.

88. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~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~a ob~inski svet na
za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

89. ~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 sam ni
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom sveta najmanj
sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je pred-
lagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.

90. ~len
Odlok, amandma, posamezni ~len odloka in naslov od-

loka je sprejet, kadar zanj glasuje na sklep~ni seji sveta
najmanj ve~ina navzo~ih ~lanov.

91. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega pro-

ra~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

92. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni 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

93. ~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, iz prenesene pristojnosti ter na podlagi
javnih pooblastil.

94. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov 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 stop-
nji ‘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 zakonitostih 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

95. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in pravice ob~ine, oziroma ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.

96. ~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.

97. ~len
Ob~ina 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.

98. ~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.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINE IN
DRUGO SODELOVANJE

99. ~len
Ob~ina se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi ob~inami

v {ir{o lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresni~evanja
skupnih koristi.

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 referen-
dum.
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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 do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

100. ~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.

101. ~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. ^e zahteva ve~ina navzo~ih ~lanov
ob~inskega sveta, se lahko o takem povezovanju izvede raz-
prava med ob~ani in ugotovi njihova volja.

102. ~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. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

103. ~len

Obstoje~e krajevne skupnosti nadaljujejo svoje delo do
sprejetja odloka o ustanovitvi krajevnih skupnosti in izvoli-
tve njihovih organov.

104. ~len
Najkasneje v roku dveh mesecev po sprejetju statuta

skli~e ‘upan, v sodelovanju s predsedniki svetov krajevnih
skupnosti zbore krajanov, na katerih se ugotovi interes obsto-
ja in obmo~ja krajevnih skupnosti. Na podlagi tega se obliku-
je referendumsko vpra{anje in razpi{e referendum.

105. ~len
Predpise in druge splo{ne akte, predvidene s tem statu-

tom, je potrebno sprejeti v roku enega leta po uveljavitvi tega
statuta. V tem roku je potrebno uskladiti predpise in druge
splo{ne akte ob~ine z dolo~bami tega statuta.

Do sprejetja splo{nih aktov v prvem odstavku tega ~le-
na se za obmo~je Ob~ine [entjernej uporabljajo predpisi, ki
jih je sprejela Skup{~ina ob~ine Novo mesto.

106. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 012-4/95
[entjernej, dne 29. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjernej

Alojz Simon~i~ l. r.

VOJNIK

2057.

Ob~inski svet Ob~ine Vojnik je na osnovi 64. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94
in 14/95) na seji dne 12. 5. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Vojnik

I. SPLO[NE DOLO^BE IN OBMO^JA

1. ~len
Statut dolo~a temeljna na~ela za organizacijo in delova-

nje Ob~ine Vojnik, oblikovanje in pristojnosti ob~inskih or-
ganov, organizacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b, na~in
delovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~ini in
druga zakonsko dolo~ena vpra{anja skupnega pomena v ob-
~ini.

2. ~len
Obmo~je Ob~ine Vojnik (v nadaljevanju: ob~ina) obse-

ga obmo~ja naslednjih naselij: Arclin, Beli Potok pri Franko-
lovem, Bezen{kovo Bukovje, Bezovica, Bov{e, Brdce nad
Dobrno, Brdce, ^reskova, ^re{njevec, ^re{njice, Dobrna,
Dol pod Gojko, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Globo-
~e, Gradi{~e pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova, Ilovca,
Ivenca, Jankova, Kladnart, Klanc, Koblek, Konjsko, Landek,
Lemberg pri Novi Cerkvi, Le{je, Lindek, Lipa pri Frankolo-
vem, Loka pri Dobrni, Lokovina, Male Dole, Nova Cerkev,
Novake, Paro‘, Podgorje pod ^erinom, Pol‘e, Pristava, Pri-
stova, Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Sel-
ce, Socka, Stra‘a pri Dolu, Stra‘a pri Novi Cerkvi, Stra‘ica,
Strmec nad Dobrno, Toma‘ nad Vojnikom, Trnovlje pri Soc-
ki, Velika Raven, Verpete, Vine, Vinska Gorica, Vizore,
Vi{nja vas, Vojnik, Vrba, Zabukovje,Zavrh nad Dobrno, Zla-
te~e, Zel~e.

3. ~len
Ob~ina varuje koristi svojih ob~anov. V okviru ustave

in zakonov samostojno opravlja 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 in
zato zagotovi sredstva.

4. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v Vojniku,

Ker{ova ulica 1. Ob~ina ima svoj pe~at, ki ga dolo~i ob~inski
svet z odlokom.

5. ~len
Ob~ina ima svoj grb, zastavo in ob~inski praznik, ki ga

dolo~i ob~inski svet z odlokom.

6. ~len
Obmo~je ob~ine je razdeljeno na krajevne skupnosti,

lahko pa tudi na va{ke skupnosti.
Obmo~ja krajevnih skupnosti, njihove naloge, organe,

na~in izvolitve in pristojnosti, na~in financiranja in pogoje za
njihovo delovanje dolo~i ob~inski svet z odlokom.

7. ~len
Osebam, ki so za ob~ino in njen razvoj posebej zaslu‘-

ne, lahko ob~inski svet podeli ob~inska priznanja. Posebej
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– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in od-
borov ter ob~inske uprave,

– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-
ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dejavnosti,

– zagotavlja subvencije in teko~i transfer v gospodarske
javne slu‘be ( komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost,
cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavno-
sti ),

– prispeva k po‘arni varnosti
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mr-

li{ko ogledne slu‘be.
5. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– izvensodno poravnavo sporov.
6. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– s sredstvi za delovanje in razvoj ob~ine.
7. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin,
– o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih

razmerjih , v katere stopa ob~ina.

10. ~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, ki ni v pristoj-

nosti drugih organov in zavodov,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih na~rtov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– organiziranje in dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva,

turizma, podjetni{tva in industrije,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,

zaslu‘ne posameznike lahko imenuje tudi za ~astne ob~ane
ob~ine.

Pogoji, postopek in pravice povezane s podelitvijo priz-
nanj in imenovanje za ~astnega ob~ana, se opredelijo z odlo-
kom.

8. ~len
Ob~ina se lahko povezuje z drugimi ob~inami v pokraji-

no.
Ob~ina sodeluje z drugimi ob~inami za opravljanje skup-

nih nalog na na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.

II. NALOGE OB^INE

9. ~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 na~rte,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja upravljanje energetskih in vodovodnih komu-

nalnih objektov ter vodnovarstvena obmo~ja,
– 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~i-

ne,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– dolo~a meje obmo~ij krajevnih in va{kih skupnosti,
– ureja lovsko gospodarske meje v ob~ini
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. na podro~ju dru‘benih dejavnosti in gospodarstva :
– pospe{uje gospodarski razvoj ob~ine,
– skrbi za slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega vars-

tva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘e-
ne, invalide in ostarele,

– skrbi za zdravstveno varstvo in zdravstveno preventi-
vo,

– pospe{uje vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, in-
fromacijsko, dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kul-
turno dejavnost,

– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije.
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 do-

bro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi.
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti,

rekreacijske in druge javne povr{ine,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost,
– gradi komunalne in vzdr‘uje vodovodne in energetske

objekte in naprave,
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b,
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– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

11. ~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 za zbiranje statisti~nih podatkov in
eviden~nih podatkov.

Za potrebe iz prej{njega odstavka, ob~ina na podlagi
pisne zahteve pridobiva od upravljalcev zbirk podatkov o
fizi~nih osebah, ki imajo v ob~ini stalno ali za~asno prebiva-
li{~e in o fizi~nih osebah, ki imajo v ob~ini nepremi~nine,
podatke o pravnih osebah, ki imajo sede‘ ali premo‘enje
oziroma del premo‘enja v ob~ini ter o prostoru.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

12. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan, nadzorni odbor

in ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-

ma neprofesionalno. ^lani ob~inskega sveta, ‘upan in tajnik
ob~ine so ob~inski funkcionarji.

13. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

14. ~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-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~ata statut in poslov-
nik 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 najmanj polovica njihovih ~lanov.

2. 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 na~rte in druge na~rte 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 ~la-

ne odborov in komisij ob~inskega sveta,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– nadzoruje delo odborov, ‘upana in ob~inske uprave

glede odlo~itev ob~inskega sveta
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave ter nadzoruje njeno delo,

– daje soglasje k na~rtu delovnih mest ob~inske uprave,
ki ga predlaga ‘upan,

– daje soglasje k imenovanju vi{jih upravnih delavcev,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne odlo~a
‘upan,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upanu ter nado-

mestilo ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be,

– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin,

– daje koncesije,
– dolo~a in daje soglasje k cenam komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ata zakon in ta

statut,
– daje mnenje k imenovanju na~elnikov upravne enote.

17. ~len
^lani ob~inskega sveta ne morejo biti klicani na odgo-

vornost zaradi svojih stali{~, mnenj in predlogov, ki so jih
izrazili v zvezi z opravljanjem svoje funkcije na sejah ob~in-
skega sveta oziroma njegovih delovnih teles.

18. ~len
Ob~inski svet ima 19 ~lanov.
^lani nadzornega odbora in ob~inski uradniki, ki jih

imenuje ob~inski svet, ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta.

19. ~len
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘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 organiza-
cijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

20. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

podpredsednika sveta.
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja svet, ga sklicu-

je 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 njego-
vega delovnega podro~ja.

Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vo-
denju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.

21. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta predlaga

najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat za predsednika je izvoljen z ve~ino glasov

vseh ~lanov sveta.
Predsednik sveta je lahko razre{en na utemeljen predlog

najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za
predlog za razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.
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Na enak na~in kot predsednika se voli in razre{uje tudi
podpredsednika sveta.

22. ~len
Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta na zah-

tevo ‘upana ali najmanj ~etrtine ~lanov sveta.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v

treh mesecih.
Dnevni red seje ob~inskega sveta predlaga predsednik

sveta na lastno pobudo ali pa na predlog ~etrtine ~lanov
sveta. Dnevni red lahko predlagajo vsi tisti, ki imajo pravico
zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O spreje-
mu in dopolnitvi dnevnega reda odlo~i ob~inski svet.

Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~en ~as,
rezerviran za vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta pred-
stavnikom ob~inskih odborov in ‘upanu, ter odgovore nanje.

23. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
Svet lahko sklene, da se javnost izklju~i, ~e to terja

javni interes.
^lani odborov in ‘upan imajo pravico prisostvovati se-

jam ob~inskega sveta. Predstavniki 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, kadar se
obravnavajo zadeve iz njihovega podro~ja.

24. ~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 nav-

zo~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.

25. ~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. Odbori in komisije ob~inskega sveta

26. ~len
Ob~inski svet ima naslednje odbore:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za finance
– odbor za komunalno dejavnost,
– odbor za dru‘bene dejavnosti,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za urejanje prostora in varstvo okolja.

27. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, vo-

litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta.

28. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. ~lane komisij in odborov
imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta, lahko pa tudi izmed
drugih ob~anov.

29. ~len
Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega

delovnega podro~ja v skladu s statutom ob~ine in poslovni-
kom ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in pred-
loge.

30. ~len
Ob~inski odbori imajo praviloma 5 ~lanov.

31. ~len
Odbor v okviru svojega delovnega podro~ja:
– predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristojno-

sti,
– nadzoruje delovanje ob~inskih javnih slu‘b,
– obravnava pravilnike in druge akte,
– poro~a o svojem delu ob~inskemu svetu,
– obravnava predlog prora~una.
Odbor 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 glasov
navzo~ih ~lanov.

32. ~len
Predsednike odborov in komisij voli praviloma ob~inski

svet, ~e jih ne volijo ~lani odborov in komisij izmed sebe.

33. ~len
^lani odbora ali komisije so izvoljeni, ~e je za kandidat-

no listo glasovala ve~ina ~lanov sveta.

34. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~in-

ski svet za~ne postopek za nezaupnico odboru.
Nezaupnica je izglasovana, ~e je zanjo glasovala ve~ina

vseh ~lanov ob~inskega sveta.

4. Nadzorni odbor

35. ~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~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor, ki {teje 7 ~lanov, najmanj dvakrat letno

poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah.

36. ~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 sve-
ta. Listo kandidatov predlagajo najmanj trije ~lani ob~inske-
ga sveta in ob~ani.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani vodstev organiza-
cij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

Predsednika nadzornega odbora izvolijo ~lani nadzor-
nega odbora na svoji seji.
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5. @upan

37. ~len
Ob~ina ima ‘upana, ki je izvoljen na neposrednih, tajnih

volitvah.
@upan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno.
Mandatna doba ‘upana traja 4 leta.

38. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
V primeru njegove odsotnosti ali zadr‘anosti ga nado-

me{~a predsednik ob~inskega sveta.
@upan opravlja naslednje naloge:
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine

in zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz
pristojnosti ob~inskega sveta,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~ine,

– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin, ki so

povezane z delom ob~inske uprave,
– dolo~a sistematizacijo delovnih mest v ob~inski

upravi,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– sprejema za~asne nujne ukrepe v izjemnih razmerah,
– razpisuje volitve v organe krajevnih skupnosti,
– 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.

39. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,

~e meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inske-
mu 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 prene{ena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno mini-
strstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.

40. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in na njih razpravljati, predlagati obravnavanje dolo~enih
zadev na seji ob~inskega sveta in predlagati sklic redne ali
izredne seje 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.

IV. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

41. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum, svetovalni referendum in
ljudska iniciativa.

42. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali za eno

ali ve~ krajevnih skupnosti ali za posamezno va{ko skupnost.

43. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

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 mnenje o zadevah iz prej{njih alinej.

44. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volil-
cev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj petih odstotkov volivcev v tej skupnosti ali
na pobudo njenega sveta.

Zbor ob~anov lahko razpravlja o zadevah 43. ~lena tega
statuta, ~e je prisotnih na zboru najmanj 10% volilcev z
obmo~ja, za katerega je bil sklican zbor ob~anov.

45. ~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 volilno pravico.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volilcev, ki so glasovali.

46. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.

47. ~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 10% volilcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti in ne zavezuje ob~inskih organov.

48. ~len
Najmanj 5% volilcev v ob~ini lahko zahteva izdajo ali

razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz pristojno-
sti 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 or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahtev iz prvega odstavka tega
~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi.

V. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

49. ~len
Organizacijo ob~inske uprave in spremembe predlaga

‘upan.
Podrobnej{o organizacijo ob~inske uprave in spremem-

be se lahko na predlog ‘upana dolo~i z odlokom.
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50. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan, ki je za izvajanje ob~in-

skih 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.

51. ~len
Naloge ob~inske uprave lahko opravlja ob~inski urad, v

okviru katerega se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje do-
lo~enih nalog uprave.

Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~in-
ske uprave, razen tistih, za katere se ustanovijo oddelki.

Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu.

52. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovni tehni~ni delavci.
Vi{je upravne delavce imenuje ‘upan v soglasju z ob-

~inskim svetom.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko

opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

53. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni de-

lavci so upravi~eni do pla~e, ki jo dolo~i ‘upan v skladu z
zakonom ter na~rtom delovnih mest in pravilnikom o nagra-
jevanju, ki ju sprejme ob~inski svet.

54. ~len
Ob~inska uprava pripravlja in 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.

55. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka 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.

56. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona 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.

57. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter 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 stop-
nji ‘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~ine odlo-
~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

58. ~len
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.

VI. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

59. ~len
Ob~ina lahko organizira javne slu‘be na naslednjih po-

dro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in me-

teornih 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 na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
Javni zavodi so organizacije, ki jih ob~ina ustanovi za

opravljanje dejavnosti na podro~ju vzgoje in izobra‘evanja,
otro{kega varstva, zdravstva, kulture, {porta, socialnega vars-
tva ali drugih dejavnosti, ~e cilj opravljanja dejavnosti ni
pridobivanje dobi~ka.

Javni zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in odlok o ustanovi-
tvi.

60. ~len
Ob~ina skrbi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo, dezinfekcijo in dezinsekcijo.

61. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov lahko usta-

navlja ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode,
podeljuje koncesije in oblikuje re‘ijske odbore v okviru ob-
~inske uprave.

62. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

63. ~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, razen premi~nin, ki so povezane z delom
ob~inske uprave.
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64. ~len
Ob~ina pridobiva sredstva iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

65. ~len
Gospodarjenje s svojim premo‘enjem organizira ob~ina

preko svojih upravnih organov, gospodarskih javnih slu‘b in
javnih zavodov, ki jih ustanovi v skladu z zakonom in tem
statutom.

Gospodarske javne slu‘be upravljajo z njenim premo‘e-
njem v njenem imenu in za njen ra~un.

Ob~inski svet na predlog ‘upana imenuje in razre{uje
~lane upravnih organov, gospodarskih javnih slu‘b in javnih
zavodov ter potrjuje njihove letne programe in finan~ne
na~rte.

Ob~ina z odloki natan~neje uredi naloge, na~ine ter
pogoje, pod katerimi gospodarske javne slu‘be in javni zavo-
di upravljajo z ob~inskim premo‘enjem.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.

66. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
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.

67. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

68. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~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 posoji-
la odlo~a ‘upan, v soglasju s svetom.

69. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no 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 pred-
log ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezervo preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

70. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica raznih elementar-

nih 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 rezervo do konca leta.

O uporabi sredstev rezerv pod 1.in 2. to~ko odlo~a
‘upan, pod 3. to~ko pa ob~inski svet.

71. ~len
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-

ra~una 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 najkasne-
je do 1. marca teko~ega leta za preteklo leto. Ob~inski svet pa
ga sprejme do konca marca.

72. ~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.

73. ~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 v ob~ini.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

74. ~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.

75. ~len
Sredstva za teko~e finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, da ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

76. ~len
Finan~no poslovanje izvaja finan~no-ra~unovodska slu‘ba.
Delo finan~no-ra~unovodske slu‘be nadzoruje ‘upan ali

tajnik in nadzorni odbor.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

77. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.

78. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

79. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko 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.

80. ~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 pri-
stojnosti dolo~ene z zakonom.
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81. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

82. ~len
Za razlago posameznih dolo~b statuta ali odloka je pri-

stojen ob~inski svet.

83. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

2. Postopek za sprejem odloka

84. ~len
Postopek za sprejem odloka in drugih splo{nih aktov

dolo~a poslovnik ob~inskega sveta.
Odloki in drugi splo{ni akti morajo biti uradno objavlje-

ni in pri~nejo veljati petnajsti dan po objavi, ~e ni v njih
druga~e dolo~eno.

3. Posami~ni akti ob~ine

85. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti - sklepom ali odlo~bo - odlo~a ob~i-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

86. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stop-
nji ‘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~ine odlo-
~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

IX. 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 posega
v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine, oziroma ~e se s predpi-
si pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine, pose-
ga 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 oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne 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 upravni-
mi akti uveljavljajo pravico na {kodo javnih koristi ob~ine.

90. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh postop-
kih, oziroma ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice in
koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

91. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki za-
devajo 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:

– iz svoje izvirne pristojnosti,
– iz prenesene dr‘avne pristojnosti,
– na podlagi javnih pooblastil.

X. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

92. ~len
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih koristi in nalog

lahko povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami,
ter {ir{o lokalno skupnostjo in pokrajino.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob-
~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O nameri vklju~itve ob~ine v pokrajino se lahko izvede
svetovalni 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 statuta pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

Ob~ina lahko sodeluje z lokalnimi skupnostmi v tujini.

93. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh

~lanov sveta sklene, da se ob~ina pove‘e v druge oblike
zdru‘evanja, ki so pomembne za ob~ino.

Na enak na~in odlo~a ob~inski svet tudi o navezavi
prijateljskih odnosov z mesti in ob~inami v tujini.

94. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom, so med drugim:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.

95. ~len
^lane pokrajinskega sveta predlaga in izvoli ob~inski

svet izmed svojih ~lanov.
Po svojem polo‘aju je ‘upan ~lan pokrajinskega sveta.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

96. ~len
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko po-

dajo organi ob~ine ali skupina najmanj 10% volilcev v ob~ini.
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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)

97. ~len
O predlogu, da se za~ne postopek za spremembo ali

dopolnitev statuta, odlo~a ob~inski svet z ve~ino prisotnih
~lanov.

^e svet predlog sprejme, se osnutek sprememb ali do-
polnitev statuta ob~ine, kot ga je dolo~il ob~inski svet, da v
razpravo.

O spremembi ali dopolnitvi statuta ob~ine odlo~i ob~in-
ski svet z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

98. ~len
Vsi predpisi biv{e ob~ine Celje, ki so veljali na dan 31.

12. 1994, se uporabljajo do uskladitve s tem statutom, ~e niso
z njim v nasprotju.

99. ~len
Gospodarske javne slu�be in javni zavodi, katerih usta-

novitelj je ob~ina Vojnik, morajo svoje akte uskladiti z do-
lo~bami tega statuta v {estih mesecih po njegovi uveljavitvi.

100. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti nadaljujejo z delom pod

sedanjimi pogoji, do sprejema odloka o ustanovitvi krajevnih
skupnosti ter izvolitve svojih novih organov.

Rok za sprejem odloka iz prvega odstavka tega ~lena je
dva meseca po uveljavitvi statuta.

101. ~len
Prve volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo naj-

kasneje do 3. 12. 1995.
Mandatna doba sveta krajevne skupnosti traja do drugih

rednih volitev v ob~inski svet.
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne

skupnosti skli~e predsednik ob~inske volilne komisije najka-
sneje v 20 dneh po volitvah.

102. ~len
Statut za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 029-5/95-4
Vojnik, dne 12. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. in�. l. r.

VSEBINA

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE

2049. Odlo~ba o ugotovitvi, da dolo~ba prvega od-
stavka 5. ~lena zakona o lastninskem preob-
likovanju podjetij ni v neskladju z ustavo;
ugotovitvi, da dolo~ba drugega odstavka 5.
~lena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij ni v neskladju z ustavo, kolikor se
razume tako, da je sklad kmetijskih zem-
lji{~ in gozdov dol�an skleniti z dosedanjimi
upravljalci kmetijskih zemlji{~ zakupne po-
godbe ali jim podeliti koncesije za ta zem-
lji{~a; ter ugotovitvi, da zakon o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij ni v skladu z
ustavo, kolikor ne ureja ~asa trajanja pre-
hodnega obdobja do sklenitve zakupnih po-
godb oziroma do podelitve koncesij ter na-
~ina re{evanja sporov v zvezi s tem, in
kolikor ne dolo~a na~ina in postopka za do-
lo~itev od{kodnine zaradi zmanj{anja vred-
nosti vlog tujih vlagateljev v podjetja, ka-
dar in kolikor je dr�ava k temu zavezana z
mednarodnimi pogodbami 3321

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

2050. Statut Ob~ine Dol pri Ljubljani 3331
2051. Statut Ob~ine Kobarid 3339
2052. Statut Mestne ob~ine Kranj 3348
2053. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne ob-

~ine Kranj 3358
2054. Statut Ob~ine Odranci 3358
2055. Statut Ob~ine Ravne-Prevalje 3367
2056. Statut Ob~ine [entjernej 3376
2057. Statut Ob~ine Vojnik 3384

Stran


