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Na podlagi drugega odstavka 62. ~lena zakona o sodi-
{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 32. seji dne 13. 7. 1995 sprejel

S K L E P

1
Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv sod-

nikom k vlo‘itvi kandidatur za prosta mesta predsednikov na-
slednjih okro‘nih in vi{jih sodi{~: Okro‘nega sodi{~a v Kopru,
Okro‘nega sodi{~a v Kranju, Okro‘nega sodi{~a v Kr{kem,
Okro‘nega sodi{~a v Mariboru, Okro‘nega sodi{~a v Novi Gori-
ci, Okro‘nega sodi{~a v Novem mestu, Okro‘nega sodi{~a v
Slovenj Gradcu, Delovnega sodi{~a v Celju, Delovnega sodi{~a
v Kopru, Delovnega in socialnega sodi{~a v Ljubljani, Delovne-
ga sodi{~a v Mariboru, Vi{jega sodi{~a v Celju, Vi{jega sodi{~a
v Kopru, Vi{jega sodi{~a v Ljubljani, Vi{jega sodi{~a v Maribo-
ru, Vi{jega delovnega in socialnega sodi{~a v Ljubljani.

2
Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv

sodnikom k vlo‘itvi kandidatur za prosta mesta podpredsed-
nikov vseh okro‘nih in vi{jih sodi{~.

3
Rok za prijavo je petnajst dni, od objave v Uradnem

listu Republike Slovenije.

4
Pisne prijave sprejema Sodni svet Republike Slovenije,

Tav~arjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

LJUBLJANA

2275.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94), 20. in 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a
RS, {t. U-I-13/94 – 65, 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a
RS, {t. U-I-144/94 – 18 in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in
20/95 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-285/94 – 105)
ter 26. ~lena statuta Mestne ob~ine Ljubljana (Uradni list RS,
{t. 32/95) je Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana na drugi
izredni seji dne 20. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Mestne ob~ine Ljubljana za leto 1995

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Mestne ob~ine Ljubljana za leto 1995 (v nadaljnjem besedi-
lu: prora~un) in upravljanje s prihodki in odhodki prora~una
ter premo‘enjem in dolgovi.

2. ~len
S prora~unom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna
ob~ina Ljubljana.

Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nuj-
nih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za

financiranje drugih dogovorjenih nalog. Vi{ina sredstev za
zagotovljeno porabo je dolo~ena in zagotovljena ob sprejemu
dr‘avnega prora~una. Za druge dogovorjene naloge pa se
zagotavljajo sredstva v vi{ini izvirnih prihodkov Mestne ob-
~ine Ljubljana, navedenih v zakonu o financiranju ob~in.

Prora~un sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter
ra~un financiranja skupaj z vsemi prilogami od zaporedne
{tevilke P1 do zaporedne {tevilke P17 in so sestavni del tega
odloka.

3. ~len
Skupni prihodki prora~una za leto 1995 zna{ajo

23.226,675.400 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene

porabe 11.974,437.000 SIT,
– financiranje drugih

dogovorjenih nalog 11.506,741.000 SIT.

4. ~len
Od skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in

odhodkov se izlo~i 0,5% sredstev v rezerve Mestne ob~ine
Ljubljana.

II. IZVRŠEVANJE PRORA^UNA

5. ~len
Sredstva prora~una se med letom zagotavljajo uporab-

nikom prora~una, ki so v posebnem delu prora~una dolo~eni
kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva prora~una le za
namene, ki so dolo~eni s prora~unom.
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Uporabniki uporabljajo sredstva prora~una v skladu s
svojim letnim finan~nim na~rtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

6. ~len
Uporabniki so dol‘ni finan~ni slu‘bi Mestne ob~ine

Ljubljana predlo‘iti finan~ne na~rte za leto 1995 s primerjal-
nimi podatki preteklega leta v 30 dneh po sprejemu tega
odloka.

Uporabniki so dol‘ni predlo‘iti ovrednotene programe
dela za prihodnje leto do 31. oktobra 1995.

7. ~len
Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnost-

jo, so prihodek prora~una.
Sredstva za kritje stro{kov v zvezi z dejavnostjo iz

prej{njega odstavka se zagotavljajo v prora~unu.

8. ~len
^e se med letom znatno spremeni delovno podro~je

oziroma pristojnost uporabnika se sorazmerno pove~a ali
zmanj{a obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O pove~anju ali zmanj{anju obsega sredstev iz prej{nje-
ga odstavka odlo~a Mestni svet na predlog ‘upana.

9. ~len
^e se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne

prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenese-
jo v teko~o prora~unsko rezervo.

10. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora-

~unska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financira-
nje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan. O odlo~itvi nemudoma obvesti Mestni svet.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

11. ~len
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za pla~e in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.

12. ~len
Sredstva za pla~e delavcev in funkcionarjev se uporab-

nikom zagotavlja mese~no glede na: {tevilo zasedenih delov-
nih mest delavcev in funkcionarjev v skladu s potrjeno siste-
mizacijo, koeficiente za dolo~anje pla~ za posamezne skupine
delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obra~un pla~, de-
lovno dobo, uspe{nost oziroma dodatno obremenjenost in
posebne predpise za posebne pogoje dela.

13. ~len
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom

dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo
in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagra-
de, pridobitev izobrazbe, dokup let ob pred~asni upokojitvi
ter nadomestila, drugi prejemki, povra~ila dolo~ena z drugi-
mi predpisi.

14. ~len
Sredstva prora~una se uporabnikom med letom pravilo-

ma dodeljujejo kot mese~ne akontacije in sicer v obliki dva-
najstine.

Pri tem je potrebno upo{tevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni polo‘aj prora~una.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih te‘av, se sredstva prioritetno zagotav-
ljajo za zakonsko dolo~ene naloge, ki so opredeljene v teko-
~em delu posebnega dela prora~una in za minimalni obseg
nalog, ki {e omogo~a delovanje uporabnikov.

15. ~len
Do sprejetja zakona o javnih naro~ilih morajo uporabni-

ki nabavo opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve
oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s
predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un.

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega ~lena se
uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz
katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec
izbran na podlagi javnega razpisa.

Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati
dela le v naslednjih primerih:

– ~e pogodbena vrednost v posameznih primerih ne pre-
sega zneska 500.000 SIT,

– ~e je za delo usposobljen le en izvajalec,
– ~e gre za nujne intervencije, da se prepre~i nastanek

ve~je {kode,
– ~e je ogro‘ena varnost ljudi in objektov in bi postopek

javnega razpisa povzro~il ve~jo  {kodo.

16. ~len
Sredstva za posamezno nalogo se izpla~ujejo na podlagi

obra~una za izvr{eno nalogo oziroma ra~una, ki ga izda izva-
jalec naloge in je potrjen s strani poobla{~enih oseb uporab-
nika.

17. ~len
Sredstva za pla~e in druge osebne prejemke delavcev v

javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na na~in, kot je
dolo~eno v 12. in 13. ~lenu tega odloka v skladu s kolektivno
pogodbo in zakoni.

18. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. ^e pri-

hodki med letom ne pritekajo v predvideni vi{ini, lahko
‘upan za~asno zmanj{a porabo, vendar ne ve~ kot za 10% ali
zadr‘i zneske sredstev, ki so v posebnem delu prora~una
razporejeni za posamezne namene.

Za del prora~una, ki je namenjen delovanju Mestnega
sveta, njegovih delovnih teles, volilne komisije in strokovne
slu‘be Mestnega sveta, je odredbodajalec predsednik Mest-
nega sveta.

Za del prora~una, ki je namenjen delovanju nadzornega
odbora, je odredbodajalec predsednik nadzornega odbora.

IV. GOSPODARJENJE S PREMO@ENJEM MESTNE
OB^INE LJUBLJANA

19. ~len
Za premo‘enje Mestne ob~ine Ljubljana se {tejejo stal-

na in gibljiva sredstva izkazana v aktivi premo‘enjske bilan-
ce in so v lasti Mestne ob~ine Ljubljana.
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S premo‘enjem Mestne ob~ine Ljubljana gospodari ‘u-
pan v okviru danih pooblastil.

Odsvojitev delov premo‘enja Mestne ob~ine Ljubljana
je dopustna le proti pla~ilu, ki postane del premo‘enja Mest-
ne ob~ine Ljubljana, razen, ~e se del premo‘enja podari za
humanitarne, znanstveno raziskovalne, izobra‘evalne ali dru-
ge tovrstne namene. Odlo~itev o odsvojitvi delov premo‘enja
Mestne ob~ine Ljubljana sprejme mestni svet v skladu z
zakonom.

Vrednost premo‘enja izkazuje Mestna ob~ina Ljubljana
v premo‘enjski bilanci v skladu z zakonom.

20. ~len
Za kritje obveznosti iz naslova obveznic Mestne ob~ine

Ljubljana za leto 1995 se zagotovijo sredstva v prora~unu.

V. KON^NE DOLO^BE

21. ~len
Za zakonito in smotrno porabo sredstev prora~una je

odgovoren ‘upan kot odredbodajalec in od njega poobla{~e-
na oseba, razen za sredstva dela prora~una iz drugega in
tretjega odstavka 18. ~lena tega odloka.

Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razpore-
jena iz prora~una, je odgovoren predstojnik pristojnega orga-
na Mestne ob~ine Ljubljana in odgovorna oseba pri uporab-
niku.

Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev prora-
~una odgovoren tudi vodja ra~unovodstva pri Mestni ob~ini

Ljubljana, vodja ra~unovodstva pri uporabniku, vodja ra~u-
novodstva pri skladu stavbnih zemlji{~ in stanovanjskemu
skladu.

22. ~len
Finan~na slu‘ba Mestne ob~ine Ljubljana je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabni-

kih, ki jim jih zagotavlja iz prora~una in po potrebi predlaga
‘upanu sprejem potrebnih ukrepov;

– opravlja po predhodnem soglasju ‘upana med letom
pora~unavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih
dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;

– predlaga odredbodajalcu prora~una za~asno uporabo
prostih denarnih sredstev na vseh ra~unih Mestne ob~ine
Ljubljana, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve teko~e likvidnosti prora~una;

– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicij-
skih objektov in nakupa opreme.

23. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije; dolo~be, ki se nana{ajo na dolo~i-
tev vi{ine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1995.

Št. 400-10/95
Ljubljana, dne 20. julija 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljana
Dimitrij Kova~i~, dipl. jur. l. r.

P R O R A ^ U N
Mestne ob~ine Ljubljana za leto 1995

Prora~un Mestne ob~ine Ljubljana za leto 1995 se dolo~a v naslednjih zneskih:
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CERKNO

2276.

Ob~inski svet ob~ine Cerkno je na podlagi 64. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94
– odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba US RS in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) na seji dne 31. 5. l995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Cerkno

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Obmo~je ob~ine Cerkno obsega obmo~ja naslednjih na-

selij: Bukovo, Cerkljanski vrh, Cerkno, ^eplez, Dolenji No-
vaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagr{~e, Jazne, Jesenica, Labi-
nje, (Laznica), Lazec, Orehek, Otale‘, Planina pri Cerknem,
Plu‘nje, Podlani{~e, Podple~e, Police, Poljane, Po~e, Ravne
pri Cerknem, Reka, Stra‘a, [ebrelje, Treben~e, Zakojca in
Zakri‘.

2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru

ustave in zakonov samostojno opravlja zadeve in izvr{uje
naloge, ki so njena izvirna pristojnost ter naloge, ki jih s
soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.

3. ~len
Ob~ani Ob~ine Cerkno uresni~ujejo lokalno samoupra-

vo v ob~ini neposredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju svojih 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
30 dneh.

5. ~len
Ob~ina Cerkno je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine Cerkno

je v Cerknem, Plati{eva ul. 9.

6. ~len
Ob~ina Cerkno praznuje ob~inski praznik 1. oktobra, v

spomin na rojstvo dr. Franca Mo~nika, cerkljanskega rojaka,
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slovitega matematika in v spomin na ustanovitev XVI. SNOB
Janka Premrla-Vojka.

Krajevne skupnosti lahko dolo~ijo v svojih statutih kra-
jevne praznike.

7. ~len
Simbola ob~ine Cerkno sta grb in zastava.

8. ~len
Pe~at ob~ine Cerkno je okrogle oblike, v sredini je grb

ob~ine, ob kro‘nici pa napis: OB^INA CERKNO.
Ob~inski svet ob~ine Cerkno ima pe~at okrogle oblike,

v sredini je grb ob~ine, ob kro‘nici pa napis: OB^INSKI
SVET OB^INE CERKNO.

@upan ob~ine Cerkno ima pe~at okrogle oblike, v sredi-
ni je grb ob~ine, ob kro‘nici pa napis: OB^INA CERKNO
@UPAN.

9. ~len
O obliki in uporabi grba in pe~ata Ob~ine Cerkno sprej-

me ob~inski svet poseben odlok.

10. ~len
Ob~anom Ob~ine Cerkno in drugim dr‘avljanom Re-

publike Slovenije kakor tudi dr‘avljanom tujih dr‘av, ki ima-
jo posebne zasluge na podro~jih gospodarstva, znanosti, umet-
nosti, kulture in {porta ter za druge izjemne dose‘ke, ki so
pomembni za razvoj in povzdig Cerkljanske, lahko ob~inski
svet podeli naziv ~astnega ob~ana.

11. ~len
Ob~ina Cerkno podeljuje fizi~nim in pravnim osebam

za posebne dose‘ke na razli~nih podro~jih dru‘benega ‘ivlje-
nja, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju ob~ine:

– Bevkovo priznanje, kot najvi{je priznanje Ob~ine
Cerkno in

– Bevkove nagrade za posamezne dose‘ke na razli~nih
podro~jih dru‘benega ‘ivljenja.

Postopek in merila za podeljevanje nagrad in priznanj
se dolo~i s posebnim odlokom.

12. ~len
Ob~ina Cerkno sodeluje z drugimi ob~inami za oprav-

ljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti.
Ob~ina Cerkno se lahko povezuje in vzpostavlja prija-

teljske stike z drugimi ob~inami in mesti.
O tem sprejme ob~inski svet posebno listino.

II. NALOGE OB^INE

13. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in z zakonom, zlasti pa ustvarja in razvija pogoje za gospo-
darski in dru‘beni razvoj ob~ine ter utrjevanje identitete Cer-
kljanske, zlasti pa:

– sprejema statut ob~ine in druge splo{ne akte,
– organizira ob~insko upravo,
– utrjuje identiteto Cerkljanske, utemeljeno na njeni

bogati kulturno-zgodovinski dedi{~ini in tradicijah na{e zgo-
dovine ter promocijo na{ih znamenitosti in znanih osebnosti,

– zagotavlja pogoje za prosto~asne interesne in zabavne
dejavnosti mladih,

– pospe{uje razvoj kmetijske dejavnosti,

– pospe{uje razvoj malega gospodarstva in storitvenih
dejavnosti,

– spodbuja dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– spodbuja nalo‘beno dejavnost ob~ine,
– zagotavlja sistem lokalnega informiranja,
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-

~evanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
– 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 vzgojno izobra‘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 in organizira re{evalno po-

mo~,
– organizira pomo~ in re{evanje za primere elementar-

nih in drugih nesre~,
– zagotavlja izvensodno re{evanje sporov,
– 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,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

14. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje volilnih postopkov,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– sistem lokalnega informiranja,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitve 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,
– 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,
– 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,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
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– celosten razvoj pode‘elja in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za posebno pomo~ ter za

pomo~ na domu in
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

15. ~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 dobitek od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– komunalne takse,
– krajevne takse,
– pristojbine,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a in
– druge dajatve, ki jih dolo~a zakon in ob~inski predpisi.

16. ~len
Ob~ina dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov,

zemlji{~ ter drugega njenega premo‘enja in dolo~a najemni-
ne in zakupnine za oddano premo‘enje.

III. KRAJEVNE SKUPNOSTI

17. ~len
V Ob~ini Cerkno so ustanovljene naslednje krajevne

skupnosti: Bukovo, Cerkno, Gorje, Novaki, Orehek, Otale‘,
Podlani{~e, Ravne-Zakri‘, Stra‘a, [ebrelje.

Krajevna skupnost je pravna oseba.

18. ~len
Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb se lahko dvoje ali

ve~ krajevnih skupnosti zdru‘i v eno krajevno skupnost in
krajevna skupnost se lahko razdeli na dvoje ali ve~ krajevnih
skupnosti.

O zdru‘itvi oziroma razdelitvi odlo~ajo krajani z refe-
rendumom.

19. ~len
Krajevna skupnost opravlja naslednje naloge:
– sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga

ob~ini ukrepe na podro~ju javne in komunalne infrastrukture
na svojem obmo~ju;

– predlaga ob~ini prednostno gradnjo in vzdr‘evanje
cest;

– sprejema plan razvoja krajevne skupnosti;
– vzdr‘uje in upravlja s premo‘enjem in napravami v

lasti krajevne skupnosti;
– daje mnenje k prostorsko ureditvenim na~rtom in h

graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
– v skladu z zakonom in ob~inskimi predpisi upravlja z

javnimi povr{inami;
– v skladu z zakonom in ob~inskimi predpisi sodeluje

pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih slu‘b na
obmo~ju KS;

– pridobiva in odtujuje krajevno premo‘enje;
– razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka,

– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov in imenuje
poravnalni svet,

– spodbuja kulturno, {portno in dru{tveno dejavnost in
– spodbuja prosto~asne dejavnosti mladih.
Viri sredstev za financiranje krajevnih skupnosti so:

lastna sredstva, sredstva ob~inskega prora~una, sredstva zbra-
na s samoprispevkom in druga sredstva, zbrana namensko za
financiranje posameznih nalog KS.

IV. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

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

bor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
@upan, ~lani ob~inskega sveta in njegovih delovnih te-

les in ~lani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo
neprofesionalno.

Funkcionarji ob~ine so ~lani ob~inskega sveta, ‘upan in
tajnik.

21. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
Organi krajevnih skupnosti se volijo za {tiri leta.

22. ~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 sredstev informiranja na sejah ob~inskega sveta in
ob~inskih odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a statut in
poslovnik ob~inskega sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva ob~inskega
sveta in drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave na
podlagi zakona ali sklepa sveta.

23. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa ter nadzorni

odbor so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah navzo~a ve~ina
njihovih ~lanov.

24. ~len
Na~in dela ob~inskih organov se dolo~i s poslovnikom,

ki ga sprejme ob~inski svet.

2. Ob~inski svet

25. ~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 prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje ob~insko volilno komisijo,
– ustanavlja komisije in odbore kot svoja delovna telesa

ter imenuje in razre{uje njihove ~lane,
– nadzoruje delo odborov in komisij,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave,
– daje soglasje k imenovanju vi{jih upravnih delavcev,
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– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘e-
nja,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestila oziroma pla~o ‘upana, tajnika ter

~lanov ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles ter nad-
zornega odbora,

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

– podeljuje, nadzira in odvzema koncesije,
– ustanavlja sklade,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasja k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o sodelovanju z drugimi ob~inami,
– nadzoruje delo ‘upana in ob~inske uprave glede izvr-

{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v svete jav-

nih zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je ob~ina,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut ali za katere ni dolo~ena pristojnost drugih organov.

26. ~len
Ob~inski svet ima 16 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, ~lana nadzornega organa, z delom v ob~inski upravi,
s funkcijo na~elnika upravne enote in vodjo notranje organi-
zacijske enote, kakor tudi ne z delom v dr‘avni upravi na
delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila v
zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo
in strokovnostjo dela organov ob~ine.

27. ~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 proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

28. ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, dalj{o od {estih mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~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 tega ~lena.

29. ~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.

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

predsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, sklicuje nje-

gove seje in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu. V njegovi odsotnosti ali v primeru njegove zadr‘anosti
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz nje-
govega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet ima lahko sekretarja sveta, ki pomaga
predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapi-
snik in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika.

31. ~len
Kandidata za predsednika sveta predlaga najmanj ~etrti-

na ~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 sveta je razre{en, ~e za
predlog za razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednika se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

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

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

Predsednik skli~e sejo ob~inskega sveta praviloma en-
krat mese~no.

Dnevni red seje ob~inskega sveta predlaga njen pred-
sednik na lastno pobudo ali na predlog ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje.

O sprejemu dnevnega reda odlo~i v skladu s poslovni-
kom ob~inski svet.

33. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
Svet lahko v skladu s poslovnikom sklene, da se javnost

izklju~i.
Zunanji ~lani ob~inskih odborov in komisij imajo pravi-

co sodelovati na sejah sveta pri to~kah, ki se nana{ajo na delo
odbora oziroma sveta.

@upan ima pravico in dol‘nost sodelovati na sejah ob-
~inskega sveta.

34. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanov, razen ~e zakon ali statut dolo~ata druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno, tajno se glasuje le, kadar to dolo~a

zakon, statut in poslovnik ali kadar to zahteva najmanj ve~ina
prisotnih ~lanov.

35. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.
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Svet sprejme poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov.

36. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje komisije in odbore kot

svoja delovna telesa.
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.

Komisije so lahko stalne ali ustanovljene za posebne
naloge.

Ob~inski svet mora imeti statutarno pravno komisijo,
komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ter
komisijo za vloge in prito‘be ob~anov.

Pristojnosti in naloge teh komisij se dolo~i s poslovni-
kom sveta.

Ob~inski svet ima svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
komisijo za tehni~no urejanje prometa.

3. Ob~inski odbori

37. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– odbor za razvoj, malo gospodarstvo, turizem in pro-

mocijo,
– odbor za cestno in komunalno infrastrukturo,
– odbor za dru‘bene dejavnosti in socialno politiko,
– odbor za dru{tvene in interesne dejavnosti,
– odbor za urejanje prostora in varstvo okolja,
– odbor za kmetijstvo in celosten razvoj pode‘elja.
^lani ob~inskih odborov in komisij, razen komisij za

mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, so lahko ob~in-
ski svetniki in ob~ani.

[tevil~nost in sestavo odbora dolo~i ob~inski svet s
sklepom o ustanovitvi odbora.

Odbori so za svoje delo odgovorni ob~inskemu svetu.

4. Nadzorni odbor

38. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namenskost, smotrnost in zakonitost pora-

be sredstev ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev in pravnih oseb, katerih ustanovitelj je ob~ina.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu sveta o svojih ugotovitvah.

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

bora imenuje ob~inski svet izmed ob~anov. Mandat ~lanov
odbora je {tiri leta.

^lani nadzornega odbora se imenujejo na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sve-
ta. Listo kandidatov oblikuje komisija za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov ~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, ~lani svetov krajevnih
skupnosti ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki
prora~unskih sredstev.

5. @upan

40. ~len
Ob~ina ima svojega ‘upana, lahko pa tudi enega pod‘u-

pana. @upan je izvoljen na neposrednih volitvah.
Pod‘upana voli na predlog ‘upana ob~inski svet z ve~i-

no glasov vseh ~lanov.
Glede prenehanja mandata ‘upana se primerno uporab-

ljajo dolo~be 28. ~lena tega statuta.

41. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine

in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristoj-
nosti ob~inskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev ob~in-
skega sveta,

– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega
sveta

– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– dolo~i sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi

ter sklepa delovna razmerja z zaposlenimi v ob~inski upravi,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih

aktov ob~ine,
– poro~a ob~inskemu svetu o svojem delu in delu ob~in-

ske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.

42. ~len
V primeru izrednih razmer, ko 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. Le-te mora predlo‘iti v potrditev ob-
~inskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

43. ~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.

44. ~len
V primeru odsotnosti ali zadr‘anosti ‘upana ga nado-

me{~a pod‘upan.
@upan lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje posa-

meznih nalog iz 42. ~lena tega statuta.

6. Organi krajevnih skupnosti

45. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.

Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni skup-
nosti za {tiri leta po ve~inskem sistemu.

46. ~len
Svet krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru

nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela se smiselno uporabljajo dolo~ila tega

statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
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Svet krajevne skupnosti uredi na~in svojega dela s po-
slovnikom.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

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

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

48. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino, za posa-

mezne krajevne skupnosti ali za njihove dele.

49. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o statutu in spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami,
– 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 in pobude ob~inskim organom v zadevah

iz prej{njih alinei.

50. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti,
– daje mnenja in pobude v zadevah iz prej{njih alinei.

51. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini skli~e ‘upan ali predsednik ob-

~inskega sveta na lastno pobudo, na pobudo ob~inskega sveta
ali na zahtevo najmanj 5% volivcev v ob~ini. Zbor ob~anov v
krajevni skupnosti pa tudi najmanj 5% volivcev v tej skupno-
sti ali na pobudo njenega sveta.

52. ~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 volilno pravico.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volilcev, ki so glasovali.

53. ~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.

54. ~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 5% volivcev v ob~ini oziroma njenemu delu.

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

uporabljajo dolo~be 53. in 54. ~lena tega statuta.

55. ~len
Najmanj 5% volivcev v ob~ini lahko zahteva sprejem

ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz pristoj-
nosti 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 njen 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.

V. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

56. ~len
Organizacijo ob~inske uprave predlaga ‘upan. Podrob-

nej{a organizacija in delovno podro~je ob~inske uprave se na
predlog ‘upana dolo~i z odlokom.

57. ~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.

58. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad.
Za delo ob~inskega urada je tajnik odgovoren ‘upanu.
Naloge ob~inskega urada opravljajo tajnik in upravni

delavci.

59. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke in druge splo{ne akte,

ki jih v okviru svojih pristojnosti 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.

60. ~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 in postopkov ali za vodenje celotnega
postopka ali za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka tega ~lena odlo~ajo tudi o
upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na pod-
lagi javnih pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

61. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
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konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih, dolo~enih z zakonom.

62. ~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.

63. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~ine 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 dr‘avna uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je oziroma njegov organ v sestavi.

64. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~i ‘upan, o izlo~itvi uradne ose-

be odlo~a tajnik.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

65. ~len
Ministrstvo, vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ob~inski organi.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad primernostjo
in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezno navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

VI. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

66. ~len
Ob~ina Cerkno organizira javne slu‘be na naslednjih

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

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov 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,
– gasilstvo.
Lahko pa organizira javne slu‘be tudi na naslednjih

podro~jih:
– plinifikacija in distribucija plina v javnem omre‘ju,
– vzdr‘evanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih

objektov,
– sejemska dejavnost in javne tr‘nice,
– javna razsvetljava,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– pospe{evanje razvoja malega gospodarstva,
– spodbujanje razvoja pode‘elja,

– urejanje stavbnih zemlji{~,
– pokopali{ka in pogrebna dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacija in dezinfekcija,
– turisti~na promocija,
– vzdr‘evanje lokalnega telekomunikacijskega omre‘ja,
– varstvo naravne dedi{~ine.
Ob~inski svet lahko z odlokom razglasi {e druge dejav-

nosti za javne slu‘be.

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

dolo~i vrste gospodarskih javnih slu‘b ter na~ine in oblike
njihovega izvajanja.

Za izvajanje nalog iz prej{njega ~lena ustanavlja ob~ina
javna podjetja in javne zavode, podeljuje koncesije in obliku-
je re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.

VII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

68. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice ter vrednost-
ne papirje.

Ob~ina mora s svojim premo‘enjem gospodariti po na-
~elih dobrega gospodarja.

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

Ob~inski svet lahko pooblasti ‘upana, da samostojno
odlo~a o pridobitvi ali odsvojitvi premi~nin do vrednosti,
katere vi{ino dolo~i ob~inski svet.

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

taks, pristojnin drugih dajatev v skladu z zakonom.

70. ~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 in drugih dajatev in
drugi dohodki in prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem ter na~rtovani odhodki.

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

71. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati samo za name-

ne, ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

72. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.

73. ~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 teko~e rezerve
ob~ine ali najame posojilo v vi{ini kot to dolo~a zakon. O
najetju posojila odlo~a ob~inski svet.
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74. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno

dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se
dolo~i vsako leto s prora~unom, 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 vi{ino, ki je dolo~ena z zakonom.

75. ~len
Rezerva se uporablja:
– za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer kot

so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziro-
ma ekolo{ke  nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epi-
demij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci,

– za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki pri-
tekajo neenakomerno,

– 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 prej{njega odstavka 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, o uporabi sredstev iz druge to~ke
prvega odstavka odlo~a ‘upan.

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.

76. ~len
Po preteku leta, za katerega 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 skupaj z ustreznimi

indeksi izka‘ejo predvideni in dose‘eni prihodki, predvideni
in dose‘eni odhodki ter predvidena in dose‘ena izvr{itev
prora~una financiranja.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 3l. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.

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

77. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.

78. ~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.

79. ~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 zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar
najve~ do vi{ine, ki jo dolo~a zakon.

80. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,

– davek na dobitek 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.

81. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– turisti~na taksa,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a ali gozda,
– prihodki uprave,
– prihodki od denarnih kazni za ob~inske prekr{ke,
– od{kodnine in nadomestila za degradacijo prostora in

onesna‘evanje okolja,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{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, dolo~ene z zakonom.

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

l. Splo{ni akti ob~ine

82. ~len
Ob~inski svet sprejme:
– statut ob~ine in poslovnik za delo ob~inskega sveta,
– odloke, odredbe, pravilnike in navodila kot splo{ne

upravne akte,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

83. ~len
Statut ob~ine sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve-

~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

84. ~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.

85. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-

stojnosti, kadar je to dolo~eno z zakonom.

86. ~len
Z odredbo ob~ina ureja dolo~ene razmere, ki imajo splo-

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

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

ali odlokov v procesu njihovega izvr{evanja.
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88. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

posameznih organov pri izvr{evanju dolo~b statuta in odlokov.

89. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki 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.

2. Postopek za sprejem odloka

90. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan,

ob~inski odbor ali komisija ali najmanj 5% volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-

skega sveta.

91. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, besedilo

~lenov in obrazlo‘itev.

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

val v obravnavah predloga odloka v komisijah in odborih ter
na sejah ob~inskega sveta.

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

nom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj deset dni pred dnem, dolo~enim za sejo
ob~inskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

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

94. ~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.

Po obravnavi ob~inski svet glasuje posebej o tistih ~le-
nih odloka glede katerih je bila razprava, na koncu ~lani
ob~inskega sveta glasujejo o predlogu odloka v celoti.

95. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelji z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
do za~etka seje, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h
kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlagata amandma najmanj dva
~lana ob~inskega sveta.

96. ~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 predlagatelj odloka ali ~lan sveta.

97. ~len
Amandma, posamezni ~leni odloka in odlok v celoti je

sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je navzo~a
ve~ina ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.

98. ~len
O predlogih odredb, pravilnikov in navodil razpravlja in

odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

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

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

3. Posami~ni akti ob~ine

100. ~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.

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

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

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

102. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

103. ~len
@upan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e
osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

104. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in z zakoni.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

105. ~len
Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev {ir{ega

pomena se Ob~ina Cerkno lahko povezuje v pokrajino.
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Ob~ina opredeli lokalne zadeve {ir{ega pomena z odlo-
kom.

106. ~len
O ustanovitvi, spremembi ali ukinitvi pokrajine odlo~a

ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov. O odlo~itvi
ob~inskega sveta se lahko izvede referendum. Sklep o izsto-
pu mora biti sprejet najkasneje {est mesecev pred zaklju~kom
prora~unskega leta. Glede postopnega izstopa se smiselno
uporabljajo dolo~be o ustanovitvi pokrajine.

107. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju.

108. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih

~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in. ̂ e zahteva ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega
sveta, se lahko o takem povezovanju izvedejo zbori ob~anov.

109. ~len
Ob~ina Cerkno je ~lanica Stalne konference lokalnih

skupnosti Slovenije.

X. POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
STATUTA

110. ~len
Spremembo ali dopolnitev tega statuta lahko predlaga

vsak ~lan ob~inskega sveta ali ‘upan.
Predlog spremembe ali dopolnitve mora vsebovati bese-

dilo ~lenov in obrazlo‘itev.

111. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu na dveh sejah.
Predlog je sprejet, ~e zanj glasuje dve tretjini vseh ~la-

nov ob~inskega sveta.

XI. PREHODNA IN KON^NA DOLO^BA

112. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 013-01/95
Cerkno, dne 31. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Cerkno
Jurij Kav~i~ l. r.

sredstva iz prora~una Ob~ine Cerkno v vi{ini 30 SIT za vsak
dobljen glas na volitvah v ob~inski svet.

II
Politi~nim strankam se finan~na sredstva dodeljujejo

mese~no na njihov ‘iro ra~un.

III
Znesek iz prve to~ke tega sklepa se mese~no usklajuje z

indeksom rasti drobnoprodajnih cen, po zadnjih znanih po-
datkih Zavoda RS za statistiko.

IV
Ta sklep za~ne veljati z objavo v Uradnem listu RS,

uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 024-01/95
Cerkno, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Cerkno
Jurij Kav~i~ l. r.

2277.

Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Urad-
ni list RS, {t. 62/94) v povezavi s 23. ~lenom istega zakona,
je Ob~inski svet ob~ine Cerkno na 7. seji dne 6. 7. 1995
sprejel

S K L E P
o na~inu financiranja politi~nih strank v ob~ini Cerkno

I
Politi~nim strankam, ki so na splo{nih volitvah dobile

glasove za ~lane Ob~inskega sveta ob~ine Cerkno, pripadajo

^RNOMELJ

2278.

Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in 30. ~lena
statuta Ob~ine ̂ rnomelj je Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj na
seji dne 29. 6. 1995 sprejel

POSLOVNIK
Ob~inskega sveta ob~ine ^rnomelj

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Ta poslovnik ureja na~in in organizacijo dela Ob~inske-

ga sveta ob~ine ^rnomelj (v nadaljevanju: svet) in drugih
organov sveta ter Ob~ine ̂ rnomelj (v nadaljevanju: organ).

2. ~len
Svet in drugi organi poslujejo v slovenskem jeziku.

3. ~len
Delo sveta je javno. Javnost je lahko omejena ali izklju-

~ena samo, ~e tako odlo~i svet.
Ob~ani so seznanjeni z datumom in krajem zasedanja

sveta preko sredstev javnega obve{~anja.

4. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah. Letni odmor sveta

dolo~i svet s sklepom.
Zaradi posebnih razlogov lahko predsednik sveta tudi

med letnim odmorom skli~e sejo sveta, predsednik organa pa
sejo organa.

5. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta.
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II. KONSTITUIRANJE SVETA

6. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e predsednik ob-

~inske volilne komisije najpozneje v 20 dneh po njegovi
izvolitvi.

Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo novo-
izvoljenega sveta najstarej{i ~lan sveta (v nadaljevanju: svet-
nik).

7. ~len
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrje-

nih ve~ kot polovica mandatov svetnikov.

8. ~len
Svet imenuje na prvi seji komisijo za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in 4 ~lane.
Kandidate za predsednika komisije in ~lane lahko pred-

lagajo najmanj trije ~lani sveta.

9. ~len
Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

predlo‘i Ob~inska volilna komisija poro~ilo o izidu volitev,
potrdila o izvolitvi ~lanov sveta in ‘upana in morebitne pri-
to‘be kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list
kandidatov.

10. ~len
Mandate ~lanov sveta in ‘upana potrdi svet na predlog

Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja po-
tem, ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter
o vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Svet izda sklep o potrditvi mandatov.
Svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki niso sporni,

o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.
^lan sveta, katerega mandat je sporen ne sme glasovati

o potrditvi svojega mandata.
[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu

odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature
oziroma liste kandidatov.

11. ~len
Po potrditvi mandatov svet izvoli predsednika in pod-

predsednika sveta.

12. ~len
Svet najkasneje v 30 dneh po konstituiranju imenuje

sekretarja sveta, ~lane ob~inskih odborov, komisij in drugih
delovnih teles in ~lane nadzornega odbora.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV IN
^LANOV DRUGIH ORGANOV

1. Splo{ne dolo~be

13. ~len
Svetnik ima pravico in dol‘nost udele‘evati se seje

sveta ter sej organov v katere je izvoljen in sodelovati pri
njihovem delu in odlo~anju.

Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta, mora o tem
praviloma najpozneje dva dni pred sejo sveta obvestiti sekre-
tarja sveta.

14. ~len
Svetnik, ki ne more priti na sejo organa, katerega ~lan

je, mora o tem obvestiti predsednika organa oziroma sekre-
tarja sveta.

^e svetnik ne sodeluje pri delu organa katerega ~lan je,
obvesti predsednik organa o tem svet.

^e so tri seje organa zaporedoma nesklep~ne, izvoli
svet nov organ.

15. ~len
Svetnik ima pravico in dol‘nost:
– predlagati odlok ali drugi akt sveta in amandmaje k

predlogu odloka ali drugega akta sveta
– predlagati obravnavanje zadev, ki se nana{ajo na delo

sveta, na izvr{evanje odlokov ali na delo ob~inske uprave,
– predlagati uvrstitev zadev na dnevni red in prednostni

vrstni red obravnave zadev na seji sveta, dajati pobude, po-
stavljati vpra{anja ter zahtevati pojasnila o zadevah, ki so na
dnevnem redu sveta

– predlagati svetu imenovanja in razre{itve organov sveta
– redno se udele‘evati sej sveta
– opravljati druge zadeve za katere je poobla{~en.
Svetnik lahko uresni~uje pravice iz prej{njega odstavka

v skladu s tem poslovnikom.

16. ~len
Svetnik je dol‘an varovati podatke zaupne narave. Pred-

sednik sveta dolo~i katero gradivo velja za zaupno.
Za zaupno velja tudi gradivo, ki ga predlagatelj po{lje

svetu in ga ozna~i kot zaupno, prav tako pa tudi vsi podatki
za katere izve svetnik na seji sveta ali organa v zvezi z
zadevo, ki jo na seji obravnavajo brez navzo~nosti javnosti.

17. ~len
Od dneva izvolitve do dneva, ko mu preneha mandat

oziroma je razre{en dol‘nosti, u‘iva svetnik imuniteto.
Imunitetno pravico uveljavlja z ustreznim potrdilom.

^e tega potrdila svetnik nima, pa se nanjo sklicuje, je pristoj-
ni dr‘avni organ dol‘an preveriti upravi~enost do imunitetne
pravice v slu‘bi sveta.

18. ~len
Svetnik ne more biti kazensko obravnavan, priprt ali

kaznovan za mnenje ali stali{~e, ki ga je zagovarjal ali za
glas, ki ga je dal v svetu ali kot ~lan delovnega telesa.

^e se svetnik sklicuje na imuniteto, ne more biti priprt
in se zoper njega ne more za~eti kazenski postopek brez
dovoljenja sveta.

19. ~len
Brez dovoljenja iz prej{njega ~lena je svetnik lahko

priprt, ~e je zaloten pri kaznivem dejanju, za katerega je
predpisana kazen zapora nad 5 let.

Dr‘avni organ, ki je odvzel svetniku prostost je dol‘an o
tem obvestiti predsednika sveta. Ta predlo‘i primer svetu, ki
odlo~i ali naj se postopek nadaljuje oziroma ali naj odlo~ba
organa o priporu obvelja ali neha veljati, ali se uveljavi
imunitetna pravica.

Dr‘avni organ je dol‘an obvestiti predsednika sveta tudi
v primeru, ~e se zoper svetnika uvede kazenski postopek,
svetnik pa se ni skliceval na imunitetno pravico.

2. Vpra{anje in pobude svetnikov

20. ~len
Na vsaki seji sveta mora biti dolo~ena posebna to~ka

dnevnega reda, namenjena vpra{anjem, ki jih postavljajo svet-
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niki ‘upanu in predstavnikom ob~inskih odborov, komisij in
drugih delovnih teles.

Vpra{anja je posredovati praviloma pisno.

21. ~len
Predsednik sveta dolo~i kdo in v kak{nem roku pripravi

odgovor na postavljeno vpra{anje.
Odgovor na postavljeno vpra{anje mora biti posredovan

v pisni obliki, ~e se predlagatelj ne zadovolji ‘e z ustnim
odgovorom, praviloma do naslednje seje sveta, najkasneje pa v
treh mesecih od seje, na kateri je bilo vpra{anje postavljeno.

22. ~len
Ko je dan odgovor na vpra{anje, lahko svetnik, ki je

vpra{anje postavil, na seji sveta postavi dopolnilo vpra{anje.
Po odgovoru na dopolnilno vpra{anje lahko svetnik, ki

je vpra{anje postavil zahteva, da svet o tem razpravlja.
Svet lahko o vpra{anju in odgovoru razpravlja takoj, ali

pa odlo~i, da bo o tem razpravljal na eni naslednjih sej. V tem
primeru odlo~i kak{no gradivo je potrebno pripraviti za obrav-
navo, kdo ga pripravi in do kdaj.

IV. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej sveta

23. ~len
Sejo sveta skli~e predsednik sveta in ji predseduje.
^e je predsednik sveta odsoten, skli~e in vodi sejo

poobla{~eni podpresednik sveta.

24. ~len
Predsednik sveta skli~e sejo sveta na lastno pobudo, na

zahtevo sveta, mora pa jo sklicati, ~e da obrazlo‘eno zahtevo
za sklic ‘upan, najmanj ~etrtina ~lanov sveta ali na zahtevo
nadzornega odbora.

^e predsednik sveta ne skli~e seje na predlog ‘upana v
roku enega meseca od podane zahteve, jo lahko skli~e ‘upan.

Predlagatelj sklica seje mora predlo‘iti gradivo o zadevi
zaradi katere predlaga sklic.

25. ~len
Redne seje sveta so sklicane praviloma vsak mesec.
Predsednik sveta mora sklicati sejo najmanj enkrat v

treh mesecih.
Izredne seje so sklicane za obravnavanje in odlo~anje o

nujnih zadevah.

26. ~len
Sejo je treba sklicati najmanj v 7 dneh pred dnevom,

dolo~enim za sejo sveta.
Sklicu seje sveta, ki obsega predlog dnevnega reda,

mora biti predlo‘eno ustrezno gradivo. Za katere zadeve
predlaganega dnevnega reda bo predlo‘eno gradivo in o ob-
segu gradiva odlo~i predsednik sveta.

V primerih, ki jih oceni predsednik sveta za nujne,
lahko skli~e sejo sveta v roku kraj{em od sedem dni.

V primeru sklica sveta iz drugega odstavka tega ~lena,
lahko predsednik sveta skli~e svet po telefonu. Gradivo za
izredno sejo je lahko svetnikom izro~eno na seji.

2. Dnevni red seje sveta

27. ~len
Dnevni red seje predlaga predsednik sveta na lastno

pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni

red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo po 24. ~lenu
pravico zahtevati sklic seje sveta.

^e je posamezno gradivo ali akt, ki je prilo‘eno svetu
pomanjklivo, lahko predsednik sveta tako gradivo zadr‘i in
zahteva od predlagatelja, da ga dopolni.

28. ~len
Gradiva o vpra{anjih dolo~enih v dnevnem redu seje

sveta prejmejo svetniki, ‘upan, predlagatelj posamezne zade-
ve, ki je na dnevnem redu, politi~ne stranke zastopane v
svetu in novinarji sredstev javnega obve{~anja.

29. ~len
O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
Predlog dnevnega reda ‘e sklicane seje sveta je mo‘no

raz{iriti, kadar to narekuje nujnost zadeve, zaradi katere je
predlagana raz{iritev dnevnega reda. Raz{iritev dnevnega
reda mora predlagatelj posebej utemeljiti.

O predlogu za raz{iritev dnevnega reda odlo~i svet ob
dolo~itvi dnevnega reda.

30. ~len
Dnevni red dolo~i svet na za~etku seje, pri ~emer upo-

{teva zlasti nujnost odlo~anja o zadevah iz predloga dnevne-
ga reda in ali so zadeve dovolj prou~ene za razpravo in
odlo~itev na svetu.

31. ~len
Razpravljanje in sklepanje o neki zadevi je lahko prelo‘e-

no na eno naslednjih sej , ~e jo svet vrne predlagatelju v dopolni-
tev ali ~e jo predlagatelj umakne z dnevnega reda. Predsedujo~i
zaklju~i sejo po obravnavi vseh to~k dnevnega reda.

3. Potek seje sveta

32. ~len
O udele‘bi svetnikov na seji sveta je treba voditi evi-

denco.
Sekretar sveta ugotovi ali je svet sklep~en kot to dolo~a

46. ~len.
@upan ima pravico udele‘evati se sej sveta. Predstavni-

ki odborov, komisij in drugih delovnih teles se udele‘ujejo
seje, ~e tako zahteva predsednik sveta ali svet.

33. ~len
Ko predsednik sveta za~ne sejo, lahko da pojasnilo v

zvezi z delom na seji, kot tudi v zvezi z drugimi vpra{anji.

34. ~len
Svet obravnava posamezne zadeve po vrstnem redu, ki

je dolo~en v dnevnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red za obravnavo

posameznih zadev, ki so na dnevnem redu.

35. ~len
Predlagatelj zadeve, ki je na dnevnem redu, lahko na

za~etku obravnave dopolni obrazlo‘itev, ki pa ne sme trajati
ve~ kot 5 minut, razen v primerih iz drugega odstavka 29.
~lena.

Za tem dobijo besedo svetniki, ki so se prijavili k besedi.

36. ~len
Na seji sveta ne sme nih~e govoriti preden ne dobi

besede od predsednika sveta.
Govorniki se lahko prijavijo vse do konca obravnave

posamezne to~ke dnevnega reda in smejo govoriti le o vpra-
{anju, ki je na dnevnem redu.
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37. ~len
Predsednik daje svetnikom, ki ‘elijo govoriti o istem

vpra{anju, besedo po vrsti, kakor so se prijavili.
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda da predsednik besedo takoj, ko jo
zahteva.

Predsednik da po tem govoru pojasnilo glede kr{itve
poslovnika oziroma dnevnega reda. ̂ e svetnik ni zadovoljen
s pojasnilom, odlo~i svet.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako
oziroma popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na
in je povzro~ila nesporazum, mu da predsednik besedo takoj,
ko jo zahteva. Pri tem se mora svetnik omejiti le na pojasnilo.

38. ~len
Razprave svetnikov so ~asovno omejene na 5 minut,

razen ~e ni v tem poslovniku druga~e dolo~eno.
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prijavljenih razprav-

ljalcev razpravo zaklju~i.

4. Vzdr‘evanje reda na seji

39. ~len
Za red na seji sveta skrbi predsednik sveta.
Zaradi kr{itev reda na seji sme predsednik sveta izre~i

naslednje ukrepe: opomin, odvzem besede in odstranitev s seje.

40. ~len
Opomin se izre~e svetniku, ki govori ~eprav mu pred-

sednik ni dal besede, ki ne upo{teva dnevnega reda, ki se‘e
govorniku v besedo ali na drug na~in kr{i red na seji in
dolo~be tega poslovnika.

41. ~len
Beseda se odvzame svetniku, ki s svojim govorom na seji

kr{i red in dolo~be tega poslovnika, pa je bil na isti seji ‘e
dvakrat opozorjen naj spo{tuje red in dolo~be tega poslovnika.

42. ~len
Odstranitev s seje se izre~e svetniku, ki se ne ravna po

zahtevi predsednika, ki mu je vzel besedo, ki na druga~en
na~in moti delo na seji, ki na seji ‘ali svet, svetnike in druge
udele‘ence ali uporablja izraze, ki niso v skladu z dostojan-
stvom sveta in njegovih udele‘encev.

Svetnik sme biti odstranjen le s seje na kateri je prekr{il
red.

Svetnik, ki je bil odstranjen s seje, mora takoj zapustiti
sejno dvorano in na tej seji ne sme biti ve~ navzo~.

43. ~len
Dolo~be tega poslovnika o ukrepih zaradi kr{itve reda

na seji sveta se smiselno uporabljajo za vse udele‘ence na
seji sveta.

44. ~len
^e predsednik sveta ne more ohraniti reda na seji z

rednimi ukrepi, odredi prekinitev seje sveta.
Predsednik sveta lahko prekine sejo sveta tudi v prime-

ru nesklep~nosti sveta, ~e so potrebna posvetovanja in uskla-
jevanja, ~e je treba pridobiti mnenja in v drugih primerih, ko
prekinitev predlagajo najmanj trije svetniki.

O nadaljevanju seje sveta odlo~i predsednik sveta.

45. ~len
V odsotnosti predsednika sveta se dolo~be 3. in 4. to~ke

IV. poglavja smiselno uporabljajo za predsedujo~ega na seji
sveta.

5. Odlo~anje na sejah sveta

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

nikov. Sklep~nost na osnovi liste prisotnosti svetnikov ugo-
tovi sekretar sveta.

Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih svet-
nikov, razen, ~e zakon, statut ob~ine in ta poslovnik ne dolo-
~ajo druga~ne ve~ine.

47. ~len
Svetnik ima pred glasovanjem pravico obrazlo‘iti svojo

odlo~itev.

48. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost, da glasujejo o vsa-

kem predlogu o katerem se odlo~a na seji sveta.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~a zakon, statut ob~ine, ta poslovnik ali na zahtevo naj-
manj ~etrtine ~lanov sveta.

Svetniki v svetu glasujejo tako, da se izjavljajo za pred-
log, proti predlogu ali se vzdr‘ijo.

49. ~len
Javno se glasuje z dvigom roke ali s posami~nim izjav-

ljanjem.
Glasovanje se opravi tako, da predsednik sveta poziva

svetnike naj se najprej izjavijo kdo je za predlog, nato kdo je
proti predlogu in nato kdo se je glasovanja vzdr‘al.

Kadar je potrebno natan~no ugotoviti izid glasovanja,
lahko svet na predlog predsednika sveta odlo~i, da se svetniki
izjavljajo posami~no.

Posami~no se glasuje tako, da se vsak poklicani svetnik
izjavi za ali proti ali pa se glasovanja vzdr‘i.

Klicanje svetnikov opravi sekretar sveta.

50. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Za vsako glasovanje se natisne triindvajset glasovnic.
Glasovnice so enake oblike, velikosti in barve in so

overjene s pe~atom sveta.

51. ~len
Glasovnica vsebuje predlog o katerem se odlo~a in opre-

delitev “za” in “proti”. Pod vsebino predloga je napisana
beseda “za” na desni, beseda “proti” pa na levi strani glasov-
nice. Svetnik glasuje tako, da obkro`i besedo “za” ali “proti”.

Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razre{itve
dolo~a ta poslovnik v delu, v katerem ureja volitve, imenova-
nja in razre{itve.

52. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo sekretarja

sveta in dveh svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika.
Eden od svetnikov mora biti iz vrst opozicije.
Svetnikom se vro~ijo glasovnice tako, da pride vsak k

mizi predsednika in pove svoje ime in priimek. Predsednik
ali svetnik, ki mu pomaga pri izvedbi glasovanja izro~i svet-
niku glasovnico, sekretar pa ozna~i pri imenu in priimku
svetnika v seznamu, da mu je bila glasovnica vro~ena.

Ko svetnik izpolni glasovnico, se vrne k mizi predsedni-
ka in odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

53. ~len
Ko je glasovanje kon~ano se predsednik in svetniki, ki

so mu pomagali pri izvedbi glasovanja ter sekretar, umaknejo
v poseben prostor, da ugotovijo izid glasovanja. Preden od-
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prejo glasovalno skrinjico pre{tejejo nerazdeljene glasovnice
in jih vlo‘ijo v posebno ovojnico, ki jo zape~atijo.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, ki ni izpolnjena
v skladu z navodilom o na~inu glasovanja sta neveljavni.

54. ~len
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic
– {tevilo oddanih glasovnic
– {tevilo neveljavnih glasovnic
– {tevilo veljavnih glasovnic
– {tevilo glasov “za” in {tevilo glasov “proti” oziroma

kadar se pri volitvah in imenovanjih glasuje o ve~ kandidatih
za isto funkcijo, {tevilo glasov, ki so jih dobili posamezni
kandidati

– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglaso-
van s predpisano ve~ino oziroma kadar se pri volitvah in
imenovanjih glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo kateri
kandidat je izvoljen oziroma imenovan

O ugotovitvah izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpi{ejo vsi sodelujo~i iz 53. ~lena.

55. ~len
Po kon~anem glasovanju ugotovi predsednik sveta izid

glasovanja in na podlagi izida razglasi, da je predlog o kate-
rem je svet glasoval sprejet ali zavrnjen.

6. Zapisnik seje sveta

56. ~len
Potek seje sveta se praviloma snema tudi na magneto-

fonski trak.
Magnetofonski trak o poteku seje mora biti shranjen

najmanj 12 mesecev po preteku seje sveta.
Magnetofonski trak hrani sekretar sveta.
O zahtevi po izdaji magnetograma odlo~i predsednik

sveta ali sekretar.
O delu na seji, ki je zaprta za javnost lahko zahtevajo

magnetofonski trak le svetniki.
Poslu{anje posnetkov razprav iz sej ob~inskega sveta je

mo‘no le na sede‘u sveta in je dovoljeno svetnikom in dru-
gim fizi~nim in pravnim osebam, ~e za to izka‘ejo pravni
interes, z dovoljenjem sekretarja in ob prisotnosti poobla{~e-
nega delavca.

Izpis posnetka razprave seje sveta lahko zahtevajo raz-
pravljalci in tisti na katere se razprava vsebinsko nana{a.

O zahtevi po izdaji izpisa posnetka odlo~i sekretar sveta.
Izpis posnetka se lahko uporablja izklju~no za namene

za katere je bil izdan.

57. ~len
O delu sveta se sestavi zapisnik. Zapisnik mora obsegati

glavne podatke: predloge, ki so bili dani ter sklepe, ki so bili
na seji sprejeti.

Zapisnik mora vsebovati tudi izid glasovanja o posa-
meznih zadevah.

Svetnik, ki je na seji izjavil posebno mnenje lahko
zahteva, da so bistveni deli njegove izjave vpisani v zapisnik.

Zapisnik podpi{ejo predsednik sveta, dva overitelja, se-
kretar sveta in zapisnikar.

Zapisnik je shranjen pri sekretarju sveta in zaradi javno-
sti dela na vpogled vsakemu ob~anu, ki to zahteva.

58. ~len
Na dnevnem redu vsake seje mora biti to~ka: Razprava

in sklepanje o zapisniku pretekle seje sveta ter praviloma
poro~ilo o realizaciji sklepov.

Vsak svetnik ima pri tej to~ki dnevnega reda pravico
dati pripombe. O utemeljenosti pripomb odlo~ijo svetniki na
seji sveta brez obravnave.

^e so pripombe sprejete, je potrebno zapisnik ustrezno
dopolniti, spremeniti ali popraviti.

V. PROGRAMIRANJE DELA SVETA

59. ~len
Predsednik sveta po posvetu z ‘upanom pripravi pred-

log okvirnega programa dela za posamezno leto.
Pri oblikovanju okvirnega programa dela sveta sodelu-

jejo tudi stalna delovna telesa sveta.

60. ~len
Okvirni program dela predlaga predsednik sveta v spre-

jem svetu.
Na podlagi sprejetega programa dela sveta predsednik

sveta uvr{~a posamezne zadeve na dnevni red seje sveta.

VI. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK IN SEKRETAR
SVETA

61. ~len
Predsednik sveta predstavlja svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje, daje pobudo za obravnavo posameznih vpra-
{anj iz pristojnosti sveta ter skrbi za usklajevanje njegovega
dela.

Predsednik skrbi za izvajanje tega poslovnika, posredu-
je svetnikom v obravnavo odloke in druge splo{ne akte, skrbi
za javnost dela sveta in za uveljavljanje pravic svetnikov v
zvezi z opravljanjem njihove funkcije v svetu ter izpolnjuje
pravice in dol‘nosti, ki jih dolo~ajo statut ob~ine, ta poslov-
nik in ostali akti.

Predsednik podpisuje odloke in druge akte, ki jih spreje-
ma svet.

62. ~len
Predsednik lahko pred posamezno sejo sveta svoja sta-

li{~a o pomembnej{ih zadevah koordinira s klubi svetnikov.
V ta namen skli~e skupni sestanek predstavnikov klubov
svetnikov.

63. ~len
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. ̂ e je podpredsednikov ve~, dolo~i
predsednik tistega, ki ga nadome{~a v ~asu odsotnosti ali
zadr‘anosti.

64. ~len
Svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku pri priprav-

ljanju, organiziranju in vodenju sej sveta, koordinira delo
delovnih teles sveta v sodelovanju z ob~insko upravo, skrbi
za pravo~asno pripravo gradiv za sejo sveta in delovnih teles,
skrbi za pravilno vodenje zapisnikov sej, za izvajanje statuta
in poslovnika in opravlja druge zadeve za potrebe sveta in
svetnikov.

Kandidat za sekretarja mora imeti visoko ali vi{jo {ol-
sko izobrazbo upravno pravne ali dru‘boslovne smeri in po-
trebne delovne izku{nje.

Sekretar opozarja svet na zakonitost in ga seznanja z
zakonskimi in drugimi predpisi.

Pri izvajanju svojih nalog sodeluje s predsednikom in
podpredsednikom sveta.
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Za svoje delo je sekretar odgovoren svetu in njegovemu
predsedniku.

VII. ODBORI, KOMISIJE IN DRUGA DELOVNA
TELESA SVETA TER NADZORNI ODBOR

65. ~len
Za spremljanje in prou~evanje posameznih vpra{anj,

dajanje mnenj in predlogov in za opravljanje drugih zadev iz
delovnega podro~ja sveta imenuje svet odbore, komisije in
druga delovna telesa sveta (v nadaljevanju: delovno telo) ter
nadzorni odbor.

Delovno telo ima predsednika in {tiri ~lane, kolikor z
drugim predpisom ni dolo~eno druga~e.

Pristojnosti delovnih teles, kolikor niso dolo~ene z za-
konom in drugimi veljavnimi predpisi ter s tem poslovnikom,
dolo~i svet s sklepom o imenovanju.

Mandatna doba stalnega delovnega telesa traja 4 leta
oziroma do konca mandata sveta, ostalim delovnim telesom
pa mandatno dobo dolo~i svet s sklepom ob imenovanju.

66. ~len
Svet ima stalne odbore in komisijo:
1. odbor za gospodarstvo
2. odbor za dru‘bene dejavnosti
3. komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-

vanja.
Ob~inski svet lahko po potrebi in ~e tako zahteva zakon

in drugi veljavni predpisi ter statut imenuje tudi druga stalna
in ob~asna delovna telesa.

67. ~len
Odbori, komisije in druga delovna telesa opravljajo na-

loge iz 65. ~lena, ki se nana{ajo na ob~insko pristojnost iz
naslednjih podro~ij:

a) Odbor za gospodarstvo:
– lokalna gospodarska infrastruktura
– gospodarske javne slu‘be
– urbanizem in okolje
– turizem
– kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribi{tvo, veterina
– promet in zveze
– finance in gospodarjenje s premo‘enjem
– stanovanjske zadeve
– podjetni{tvo
b) Odbor za dru‘bene dejavnosti:
– otro{ko varstvo
– izobra‘evanje
– zdravstvo in socialno varstvo
– kultura in kulturna dedi{~ina
– {port in rekreacija
– ob~inske javne slu‘be (zavodi)
c) Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-

vanja:
– mandatna vpra{anja svetnikov
– priprava in dajanje predlogov in mnenj za izvolitev,

imenovanja in razre{itve funkcionarjev oziroma ~lanov de-
lovnih teles in drugih, ki jih voli in imenuje ob~inski svet
oziroma daje soglasje in mnenja k njihovi izvolitvi oziroma
imenovanju

– predlaganje kriterijev za nagrajevanje in dolo~anje
vi{ine nagrad ter ocenjevanje delovne uspe{nosti funkcionar-
jev, ki so bili izvoljeni na splo{nih volitvah ali izvoljeni
oziroma imenovani po organih ob~ine

– opravljanje drugih zadev za katere jo poobla{~a zakon
ali statut ali drugi akti sveta.

68. ~len
Sestavo, naloge in na~in dela delovnih teles dolo~ajo

zakoni, statut, poslovnik ali sklep sveta.

69. ~len
Delovna telesa delajo na sejah, ki jih na lastno pobudo

sklicuje predsednik.
Predsednik delovnega telesa je dol‘an sklicati sejo tudi,

~e zahteva predsednik sveta, ‘upan ali ve~ina ~lanov delov-
nega telesa.

Sejo delovnega telesa je treba sklicati praviloma naj-
manj 5 dni pred dolo~enim datumom seje.

Delovno telo sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~la-
nov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Sklep je sprejet
z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

Delovno telo o svojih stali{~ih in sklepih poro~a svetu.

70. ~len
O seji delovnega telesa obvesti sekretar sveta predsed-

nika sveta.
Na sejo delovnega telesa so lahko vabljeni predstavniki

institucij in strokovni delavci ob~inske uprave, katerih delo
je neposredno povezano z vsebino obravnavane problemati-
ke.

@upan se udele‘i seje delovnega telesa, ~e vsebina
obravnavane zadeve to zahteva.

71. ~len
O vsaki seji delovnega telesa se sestavi zapisnik.
Seje delovnega telesa so praviloma zaprte za javnost.
Po kon~ani seji lahko javnost o poteku seje informira

predsednik delovnega telesa ali sekretar sveta.

VIII. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be o aktih

72. ~len
Svet sprejema statut, odloke, ob~inski prora~un in za-

klju~ni ra~un prora~una, prostorske in druge plane razvoja,
odredbe, pravilnike, navodila, odlo~be, sklepe in stali{~a.

Svet sprejema statut ob~ine z dvetretjinsko ve~ino vseh
svetnikov.

Svet sprejema poslovnik za delo sveta z dvetretjinsko
ve~ino prisotnih svetnikov.

Ob~inski prora~un, zaklju~ni ra~un prora~una in druge
akte sprejema svet z ve~ino na seji navzo~ih svetnikov.

73. ~len
S sklepi svet izvr{uje svoje pravice, ureja notranjo orga-

nizacijo in odnose.
Svet s sklepi nalaga obveznosti organom ob~ine, glede

priprave oz. spremembe odlokov in drugih aktov ter opravlja-
nja drugih zadev z njihovega delovnega podro~ja.

74. ~len
Sklepe s katerimi svet izvr{uje svoje pravice je treba

objaviti, ostale sklepe pa predlo‘iti organom na katere se
nana{ajo.

75. ~len
S stali{~i svet opredeljuje politiko do obravnavanih za-

dev in daje pobude za izvajanje politike in izvr{evanja odlo-
kov ter drugih aktov sveta.
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76. ~len
Odloke in druge akte ter obvezne razlage, ki jih spreje-

ma svet podpisuje predsednik sveta.
Sklepe delovnih teles podpisuje predsednik teh delov-

nih teles.

77. ~len
Odloki in drugi akti ter obvezne razlage sveta morajo

imeti pe~at sveta.
Odloki in drugi akti ter obvezne razlage sveta so shra-

njeni v arhivu.
Za evidenco sprejetih odlokov in drugih aktov sveta

skrbi sekretar sveta in strokovna slu‘ba ob~inske uprave.

78. ~len
Odloki in drugi akti sveta morajo biti objavljeni v Urad-

nem listu Republike Slovenije. V objavo jih po{ilja sekretar
sveta po pooblastilu ‘upana ob~ine.

Sekretar sveta daje na podlagi izvirnega besedila spreje-
tega odloka ali drugega akta sveta popravke morebitnih na-
pak v objavljenem besedilu odloka ali drugega akta.

2. Postopek sprejemanja odlokov

79. ~len
Predlog za izdajo odloka lahko poda vsak ~lan ob~in-

skega sveta, ‘upan, odbor, komisija in druga delovna telesa
sveta ali najmanj 5% volivcev v ob~ini.

Predlog za izdajo odloka po{lje predlagatelj predsedni-
ku sveta.

80. ~len
Predlog za izdajo 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.

81. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval

v obravnavah odloka na sejah delovnega telesa in sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah odloka na

sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

82. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog za izdajo odloka svetni-

kom in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, praviloma 15
dni pred dnem dolo~enim za sejo sveta na kateri bo obravna-
van predlog za izdajo odloka.

83. ~len
V obravnavi predloga za izdajo odloka se razpravlja o

razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih
ter temeljnih re{itvah predloga za izdajo odloka.

Kolikor je predlog za izdajo odloka podalo najmanj 5%
volivcev v ob~ini, svet ob sprejemu takega predloga odlo~i
tudi o tem, kdo bo pripravil tekst predloga odloka, ~e tega ne
morejo zagotoviti tisti, ki so predlog podali.

Tisti, ki je podal predlog za izdajo odloka oziroma tisti,
ki ga je za pripravo odloka dolo~il svet, po{lje tekst predloga
predsedniku sveta.

Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in
‘upanu kadar ta ni predlagatelj, praviloma 15 dni pred sejo na
kateri bo obravnavnan predlog odloka.

V obravnavi predloga odloka se razpravlja po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.

Ko je kon~ana razprava o posameznem ~lenu, se o njem
glasuje.

Po kon~ani razpravi in glasovanjih o posameznih ~lenih
se razpravlja in glasuje {e o naslovu odloka in kon~no tudi o
predlogu odloka v celoti.

84. ~len
V obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove

spremembe in dopolnitve svetniki in predlagatelj z amand-
maji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandama mora biti predlo‘en svetnikom najmanj 5
dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta na kateri bo obravna-
van predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlagajo amandma najmanj trije
svetniki.

85. ~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 obravnava predloga za
izdajo in predlog 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 svet na za~etku seje,
pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga
vsak predlagatelj odloka.

86. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti

je sprejet, ~e zanj na seji sveta na kateri je navzo~a najmanj
polovica ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.

3. Sprejemanje drugih aktov sveta

87. ~len
O predlogih drugih aktov, razen statuta, poslovnika in

ob~inskega prora~una razpravlja in odlo~a svet praviloma na
isti seji.

Svet lahko sklene, da bo tudi te akte obravnaval na dveh
obravnavah.

4. Referendum

88. ~len
Svet lahko o vpra{anjih, ki se urejajo z akti sveta razpi{e

referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, ~e to
zahteva najmanj 10% volivcev v ob~ini.

Svet razpi{e referendum s sklepom, ki ga objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije. Besedilo predloga odloka
oziroma drugo vpra{anje o katerim se bo odlo~alo na referen-
dumu se objavi na na~in, ki zagotavlja, da bo ve~ina ob~anov
obve{~ena o vsebini odloka oziroma vpra{anja.

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-
dijo lokalne volitve.

V sklepu o razpisu referenduma se dolo~i predlog refe-
renduma, dan izvedbe referenduma in obmo~je, za katero je
referendum razpisan.

Izid referenduma se objavi na enak na~in kot razpis
referenduma.

Odlo~itev ob~anov je za svet obvezna.

89. ~len
O posameznih vpra{anjih posebnega pomena lahko raz-

pi{e svet posvetovalni referendum.
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Posvetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj 5% volivcev v ob~ini ali krajevnih skupnosti.

Posvetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Glede izvedbe posvetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 88. ~lena tega poslovnika.

Odlo~itev ob~anov na posvetovalnem referendumu ne
zavezuje sveta.

IX. POSTOPKI PRI VOLITVAH, IMENOVANJIH IN
RAZRE[ITVAH

1. Splo{ne dolo~be

90. ~len
Svet voli: predsednika in enega ali ve~ podpredsednikov.

91. ~len
Svet imenuje: enega ali ve~ pod‘upanov, sekretarja sve-

ta, ~lane delovnih teles sveta, ~lane nadzornega odbora in
~lane ob~inske volilne komisije ter tajnika ob~inske uprave.

92. ~len
Kandidate za imenovanje sekretarja sveta predlagajo

svetu predsednik sveta ali trije svetniki.

93. ~len
Kandidate za imenovanje ~lanov nadzornega odbora

dolo~i predsednik sveta na podlagi predloga najmanj ~etrtine
svetnikov, zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.

94. ~len
Kandidate za imenovanje ~lanov ob~inske volilne ko-

misije predlaga svetu komisija za mandatna vpra{anja, voli-
tve in imenovanja.

95. ~len
Kandidate za imenovanje tajnika ob~inske uprave pred-

laga svetu ‘upan.

96. ~len
Sekretar sveta, ~lani nadzornega odbora in tajnik ob~in-

ske uprave so imenovani, ~e je zanj glasovala ve~ina na seji
navzo~ih svetnikov.

97. ~len
Predlogi kandidatur morajo biti praviloma podani v pi-

sni obliki in morajo vsebovati: navedbo funkcije, ime in
priimek kandidata, datum rojstva, bivali{~e, poklic, vse pod-
pisano po predlagateljih, kolikor ta poslovnik ne zahteva tudi
druge podatke.

^e komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja ali predsedujo~i ugotovi formalne pomanjkljivosti posa-
mezne kandidature, predsedujo~i zahteva od predlagatelja,
da pomanjkljivosti takoj odpravi, ~e tega ne stori, predsedu-
jo~i zavrne kandidaturo.

98. ~len
^e predlagane kandidature nimajo pomanjkljivosti ozi-

roma so bile pravo~asno odpravljene, predsedujo~i ugotovi
njihovo skladnost in jih razglasi.

Po kon~ani razglasitvi kandidature in ~e je kandidatov
ve~, predsedujo~i dolo~i ‘rebanje za vrstni red kandidatov, ki
ga organizira tako, da pokli~e predlagatelje kandidatur, da
izvle~ejo ovojnico v kateri je {tevilka vrstnega reda za javno

glasovanje oziroma vrstnega reda na glasovnici, ~e bo glaso-
vanje tajno.

99. ~len
Pri tajnem glasovanju se za vsako funkcijo pripravi

posebna glasovnica, ki vsebuje:
1. ozna~bo ob~inskega sveta
2. ozna~bo za katero funkcijo se glasuje
3. ime in priimek kandidatov po iz‘rebanem vrstnem redu
4. pojasnilo o na~inu glasovanja
5. ‘ig ob~inskega sveta

100. ~len
Svetniki glasujejo z glasovnicami tako, da pred imenom

kandidata za katerega ‘elijo glasovati obkro‘ijo zaporedno
{tevilko. Za vsako od funkcij glasujejo le za toliko kandida-
tov kot jih je potrebno izvoliti ali imenovati.

Ko svetnik izpolni glasovnico jo odda v glasovalno
skrinjico.

101. ~len
Kadar je za posamezno funkcijo en sam kandidat je ta

izvoljen oziroma imenovan, ~e je pri glasovanju dobil po-
trebno {tevilo glasov.

^e sta za posamezno funkcijo dva kandidata in pri gla-
sovanju nobeden ni dobil potrebne ve~ine glasov se opravi
novo glasovanje. V drugi krog glasovanja se uvrsti kandidat
z ve~jim {tevilom dobljenih glasov.

^e so za posamezno funkcijo trije ali ve~ kandidatov in
pri glasovanju ni dobil nobeden potrebne ve~ine glasov, se
opravi ponovno glasovanje. Pri ponovnem glasovanju se gla-
suje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.

^e tudi pri ponovljenem glasovanju nobeden od kandi-
datov ni dobil potrebne ve~ine glasov, se ponovi kandidacij-
ski postopek in glasuje na drugi seji.

102. ~len
Glede na~ina in izvedbe glasovanja na volitvah in ime-

novanjih in ugotavljanja izidov glasovanja, se smiselno upo-
rabljajo tudi dolo~be IV. poglavja to~ke 5 tega poslovnika.

103. ~len
Postopek za razre{itev na voljenih in imenovanih funk-

cijah poteka enako, kot postopek za izvolitev in imenovanje.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta ter
imenovanje pod‘upana

104. ~len
Kandidate za izvolitev predsednika in podpredsednika

sveta predlaga svetu najmanj ~etrtina vseh svetnikov.
Predlog kandidatur mora biti predlo‘en predsedujo~e-

mu, praviloma na prvi seji sveta, v obliki in vsebini kot
dolo~a 97. ~len. Kandidaturi mora biti predlo‘eno tudi pisno
soglasje kandidata.

105. ~len
Kandidate za imenovanje pod‘upana predlaga svetu ‘u-

pan.

106. ~len
Predsednik in podpredsednik sveta sta izvoljena, ~e je

zanju glasovala ve~ina vseh svetnikov.
Pod‘upan je imenovan, ~e je zanj glasovala ve~ina vseh

svetnikov.
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3. Imenovanje ~lanov delovnih teles

107. ~len
Kandidate za imenovanje ~lanov delovnih teles predla-

gajo svetu najmanj trije svetniki, kandidate iz vrst ob~anov
tudi zainteresirane organizacije v ob~ini in ob~ani.

108. ~len
^lani delovnih teles so imenovani, ~e je zanje glasovala

ve~ina vseh svetnikov.
^e posamezni predlagani kandidati niso dobili potrebne

ve~ine glasov, lahko svetniki namesto kandidatov, ki niso
dobili potrebne ve~ine glasov, predlagajo nove kandidate, o
katerih se opravi glasovanje na isti seji sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
imenovanja vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih
~lanov sveta.

X. DELO SVETA V VOJNEM STANJU

109. ~len
Naloge ob~inskega sveta in drugih organov v vojnem

stanju ureja zakon.
^e se svet ne more zaradi vojnega stanja pravo~asno

sestati, sprejema potrebne ukrepe in akte ‘upan. Te mora
predlo‘iti v potrditev svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

XI. JAVNOST DELA SVETA

110. ~len
Delo sveta in drugih organov sveta je javno, razen ~e ta

poslovnik ne dolo~a druga~e.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu organov in z navzo~nostjo ob~anov in s predstavniki
javnih ob~il na sejah sveta.

Javnosti niso na razpolago dokumenti in gradiva zaupne
narave.

111. ~len
Svet lahko sprejme sklep, da bo nekatera vpra{anja

obravnaval brez navzo~nosti javnosti.

112. ~len
Na vseh sejah sveta so lahko prisotni predstavniki jav-

nega obve{~anja, ~e svet ne odlo~i druga~e. Prisotni so lahko
tudi na zasedanjih, ki potekajo brez navzo~nosti javnosti,
vendar lahko dajejo v javnost le tista obvestila, za katera je
tako sklenil svet.

Predstavnikom sredstev javnega obve{~anja morajo biti
na voljo vsa gradiva pripravljena za seje sveta, kakor tudi vsi
drugi materiali, ki so potrebni za celovito obve{~anje.

113. ~len
Za obve{~anje javnosti o delu sveta sta zadol‘ena pred-

sednik sveta in sekretar sveta.
V primeru, ko seja sveta poteka brez navzo~nosti javno-

sti, lahko svet sklene, da se o obravnavanih zadevah za
sredstva javnega obve{~anja izda uradno obvestilo.

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

114. ~len
Ta poslovnik pri~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

115. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsedujo~i.
Zunaj seje daje razlago poslovnika komisija za pripravo

poslovnika.
Vsak ~lan sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika,

ki jo je dala komisija, odlo~i svet.

116. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta poslovnik, preneha veljati

za~asni poslovnik ob~inskega sveta {tevilka 014-012/94 z
dne 23. 12. 1994.

[t. 013-001/95
^rnomelj, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

2279.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) in 20. in 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a
RS, {t. U-I-13/94, 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t.
U-I-144/94 in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95; 20/95 – odlo~-
ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-285/94) je Ob~inski svet
ob~ine Dol pri Ljubljani na 8. seji dne 27. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Dol pri Ljubljani za leto 1995

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Ob~ine Dol pri Ljubljani za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu:
prora~un) in upravljanje s prihodki in odhodki prora~una ter
premo‘enjem in dolgovi.

2. ~len
S prora~unom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Ob~ina
Dol pri Ljubljani.

Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nuj-
nih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za
financiranje drugih dogovorjenih nalog. Vi{ina sredstev za
zagotovljeno porabo je dolo~ena in zagotovljena ob sprejemu
dr‘avnega prora~una. Za druge dogovorjene naloge pa se
zagotavljajo sredstva v vi{ini izvirnih prihodkov Ob~ine Dol
pri Ljubljani, navedenih v zakonu o financiranju ob~in.

Prora~un sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter
ra~un financiranja in sta sestavni del tega odloka.

3. ~len
Skupni prihodki prora~una za leto l995 zna{ajo

156.606.700. SIT in se razporedijo za:
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– financiranje zagotovljene porabe 146,606.700 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih

nalog 10,000.000 SIT

4. ~len
Od skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in

odhodkov se izlo~i 0,5% sredstev v rezerve Ob~ine Dol pri
Ljubljani.

II. IZVRŠEVANJE PRORA^UNA

5. ~len
Sredstva prora~una se med letom zagotavljajo uporab-

nikom prora~una, ki so v posebnem delu prora~una dolo~eni
kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva prora~una le za
namene, ki so dolo~eni s prora~unom.

Uporabniki uporabljajo sredstva prora~una v skladu s
svojim letnim finan~nim na~rtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

6. ~len
Uporabniki so dol‘ni finan~ni slu‘bi Ob~ine Dol pri

Ljubljani predlo‘iti finan~ne na~rte za leto l995 s primerjal-
nimi podatki preteklega leta v 30 dneh po sprejemu tega
odloka.

Uporabniki so dol‘ni predlo‘iti ovrednotene programe
dela za prihodnje leto do 31. oktobra l995.

7. ~len
Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnost-

jo, so prihodek prora~una.
Sredstva za kritje stro{kov v zvezi z dejavnostjo iz

prej{njega odstavka se zagotavljajo v prora~unu.

8. ~len
^e se med letom znatno spremeni delovno podro~je

oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno pove~a ali
zmanj{a obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O pove~anju ali zmanj{anju obsega sredstev iz prej{nje-
ga odstavka odlo~a ‘upan.

9. ~len
^e se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne

prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenese-
jo v teko~o prora~unsko rezervo.

10. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora-

~unska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financira-
nje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih prihodkov.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
do vi{ine 500.000 SIT ‘upan na podlagi predhodnega zahtev-
ka, preko te vi{ine pa Ob~inski svet ob~ine Dol pri Ljubljani.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

11. ~len
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za pla~e in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.

12. ~len
Sredstva za pla~e delavcev in funkcionarjev se uporab-

nikom zagotavlja mese~no glede na: {tevilo zasedenih delov-
nih mest delavcev in funkcionarjev v skladu s potrjeno siste-
mizacijo, koeficiente za dolo~anje pla~ za posamezne skupine
delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obra~un pla~, de-
lovno dobo, uspe{nost oziroma dodatno obremenjenost in
posebne predpise za posebne pogoje dela.

13. ~len
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom

dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo
in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade,
pridobitev izobrazbe in dokup let ob pred~asni upokojitvi.

14. ~len
Sredstva prora~una se uporabnikom med letom pravilo-

ma dodeljujejo kot mese~ne akontacije in sicer v obliki dva-
najstine.

Pri tem je potrebno upo{tevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni polo‘aj prora~una.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih te‘av, se sredstva prioritetno zagotav-
ljajo za zakonsko dolo~ene naloge, ki so opredeljene v teko-
~em delu posebnega dela prora~una in za minimalni obseg
nalog, ki {e omogo~a delovanje uporabnikov.

15. ~len
Do sprejetja zakona o javnih naro~ilih morajo uporabni-

ki nabavo opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve
oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s
predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un.

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega ~lena se
uporabnikom zagotavljanjo le na podlagi dokumentacije iz
katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec
izbran na podlagi javnega razpisa.

Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati
dela le v naslednjih primerih:

– ~e pogodbena vrednost v posameznih primerih ne pre-
sega zneska 500.000 SIT,

– ~e je za delo usposobljen le en izvajalec,
– ~e gre za nujne intervencije, da se prepre~i nastanek

ve~je {kode,
– ~e je ogro‘ena varnost ljudi in objektov in bi postopek

javnega razpisa povzro~il ve~jo {kodo.

16. ~len
Sredstva za posamezno nalogo se izpla~ujejo na podlagi

obra~una za izvr{eno nalogo oziroma ra~una, ki ga izda izvaja-
lec naloge in je potrjen s strani poobla{~enih oseb uporabnika.

17. ~len
Sredstva za pla~e in druge osebne prejemke delavcev v

javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na na~in, kot je
dolo~eno v 12. in 13. ~lenu tega odloka v skladu s kolektivno
pogodbo in zakoni.

18. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. ^e pri-

hodki med letom ne pritekajo v predvideni vi{ini, lahko
‘upan za~asno zmanj{a porabo, vendar ne ve~ kot za 10% ali
zadr‘i zneske sredstev, ki so v posebnem delu prora~una
razporejeni za posamezne namene.

19. ~len
^e prihodki prora~una med letom pritekajo v ve~ji vi{i-

ni kot je predvideno, se sredstva prioritetno namenijo za
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izgradnjo II. faze vodovoda Dolsko–Seno‘eti ter za dokon~a-
nje investicije v Osnovni {oli Dol pri Ljubljani.

IV. GOSPODARJENJE S PREMO@ENJEM OB^INE
DOL PRI LJUBLJANI

20. ~len
Vrednost premo‘enja izkazuje Ob~ina Dol pri Ljubljani

v premo‘enjski bilanci v skladu z zakonom.

V. KON^NE DOLO^BE

21. ~len
Za zakonito in smotrno porabo sredstev prora~una je

odgovoren ‘upan kot odredbodajalec in od njega poobla{~e-
na oseba.

Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zako-
nito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz prora-
~una,

Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev prora-
~una odgovoren tudi vodja ra~unovodstva Ob~ine Dol pri
Ljubljani in vodja ra~unovodstva pri uporabniku.

22. ~len
Finan~na slu‘ba Ob~ine Dol pri Ljubljani je pristojna,

da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabni-

kih, ki jim jih zagotavlja iz prora~una, in po potrebi predlaga
‘upanu sprejem potrebnih ukrepov;

– opravlja po predhodnem soglasju ‘upana med letom
pora~unavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih
dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;

– predlaga odredbodajalcu prora~una za~asno uporabo
prostih denarnih sredstev na vseh ra~unih Ob~ine Dol pri
Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve teko~e likvidnosti prora~una;

– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicij-
skih objektov in nakupa opreme.

23. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije; dolo~be, ki se nana{ajo na dolo~i-
tev vi{ine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1995.

Št. 159/95
Dol pri Ljubljani, dne 27. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

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

P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil iz sredstev ob~inskega prora~una

za podro~je kmetijstva v Ob~ini Grosuplje

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ijo pogoji in postopek za

pridobivanje in dodeljevanje posojil na podro~ju prestruktu-
riranja kmetijstva v Ob~ini Grosuplje.

2. ~len
Sredstva za dodeljevanje posojil na podro~ju kmetijstva

v Ob~ini Grosuplje se pridobivajo v okviru rednih letnih
sredstev ob~inskega prora~una in ban~nih sredstev.

3. ~len
Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objek-

tov kmetije,
– nakup in posodobitev opreme,
– raz{iritev in posodobitev ter pridobivanje novih zmo‘-

nosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti,
– za nakup in urejanje kmetijskih zemlji{~ ter zdru‘eva-

nje parcel,
– za programe predelave in tr‘enja.

4. ~len
Za posojilo lahko zaprosijo ob~ani s slovenskim dr‘av-

ljanstvom in statusom kmeta po 4. ~lenu zakona o kmetijskih
zemlji{~ih. Investicija mora biti na obmo~ju Ob~ine Grosup-
lje.

5. ~len
Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki v naj-

ve~ji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so kmetijski zavarovanci,
– so kmetje, ki ‘e opravljajo dopolnilno dejavnost na

kmetiji, so nasledniki oziroma imajo naslednika,
– kmetje, ki imajo o‘jega dru‘inskega ~lana s kmetijsko

izobrazbo,
– da imajo gradbeno dokumentacijo ali jo pridobivajo,
– ekonomska upravi~enost investicije.

6. ~len
Posojilo se dodeljuje z najdalj{o dobo vra~anja do 5 let.

Vi{ina dele‘a sredstev bo odvisna od obsega razpolo‘ljivih
sredstev za pospe{evanje razvoja dru‘inskih kmetij in dopol-
nilnih dejavnosti na kmetiji v Ob~ini Grosuplje.

7. ~len
Vi{ino obrestne mere za posojilo dolo~i ‘upan Ob~ine

Grosuplje v dogovoru z banko ob razpisu.

8. ~len
Vi{ina posojila je predvidoma najmanj 800.000 tolarjev

za investicije in 500.000 za opremo.

9. ~len
Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme ‘upan in ga

objavi v sredstvih javnega obve{~anja.
Sklep vsebuje:
1. skupni znesek sredstev, namenjenih za posojila oziro-

ma subvencioniranje obrestne mere,
2. namene, za katere se dodeljujejo posojila,
3. kdo lahko zaprosi za posojilo,
4. pogoji, pod katerimi se dodeljujejo posojila, to je

najdalj{a doba vra~anja, vi{ina obrestne mere,

GROSUPLJE

2280.

Na podlagi 18. ~lena statuta Ob~ine Grosuplje (Uradni
list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine Grosuplje na 8. seji
dne 19. 7. 1995 sprejel
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5. rok za vlo‘itev pro{enj, ki pa ne sme biti kraj{i od 15
dni od dneva objave in ne dalj{i od 30 dni od dneva objave in
naslov na katerega se vlo‘ijo pro{nje,

6. navedbo, kaj mora pro{nja za posojilo vsebovati,
7. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predlo‘iti,
8. rok, v katerem bo ‘upan sprejel sklep o dodelitvi

posojil. Rok ne sme biti dalj{i od 30 dni od dneva poteka roka
za vlo‘itev pro{enj, vsem prosilcem pa morajo biti sklepi
‘upana posredovani v osmih dneh po sprejemu.

10. ~len
Pro{njo za posojilo s prilogami vlo‘ijo prosilci na Ura-

du za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti Ob~ine Grosuplje.
Pro{nje obravnava komisija, ki jo imenuje ‘upan. V

komisiji so predstavniki: urada za gospodarstvo in dru‘bene
dejavnosti ob~ine, banke, kmetijske svetovalne slu‘be in ob-
~inskega sveta. Komisija za ‘upana pripravi predlog za obrav-
navo. @upan odlo~a o dodelitvi posojila s sklepom.

Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja-
ta Urad za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti Ob~ine Gro-
suplje in poobla{~ena banka.

11. ~len
Posojila se dodeljujejo preko banke, s katero ob~ina

sklene ustrezno pogodbo.

12. ~len
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojiloje-

malcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom ‘upana, mora
poleg ban~nih dolo~b vsebovati pogoje, dolo~ene s sklepom
‘upana, predvsem pa:

– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi na-
mensko,

– obveznost, da posojilojemalec v primeru, ~e ne izpol-
ni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma, da je
bila pogodba sklenjena na podlagi la‘nih podatkov, takoj
vrne posojilo z zamudnimi obrestmi.

13. ~len
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pra-

vilniku in izpolnitev obveznosti iz te pogodbe o posojilu,
preveri komisija in pristojni upravni organ Ob~ine Grosuplje
enkrat letno.

14. ~len
Posojilojemalec pri~ne uporabljati posojilo na podlagi

ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe
in po ureditvi zavarovanja kredita in ga mora pri~eti uporab-
ljati najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe o dodeli-
tvi posojila.

15. ~len
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in za~ne veljati takoj po objavi.

[t. 403-34/95
Grosuplje, dne 19. julija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~ l. r.

2281.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) in na podlagi 3. in 56. ~lena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94)
je Svet KS Polica na seji sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje

izgradnje ceste Pe~–Zgornje Duplice in raz{iritev ceste
Pe~–Polica

1. ~len
Uvede se posebni samoprispevek na obmo~ju KS Polica

za vas Pe~.

2. ~len
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za iz-

gradnjo ceste Pe~–Zgornje Duplice in raz{iritev ceste Pe~–Po-
lica.

3. ~len
Posebni samoprispevek bodo pla~ali posamezniki, ki so

navedeni v 8. ~lenu tega sklepa.

4. ~len
Posameznik pla~a poseben samoprispevek v dele‘u, ki

je naveden v 8. ~lenu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udele‘enci referenduma.

Na~in in vi{ina pla~ila sta dolo~ena v 6. ~lenu tega
sklepa.

5. ~len
Posebnega samoprispevka ne pla~ajo tisti, ki so svojo

obveznost ‘e poravnali, kakor tudi tisti, ki so po zakonu o
samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) pla~ila opro{~eni.

6. ~len
Samoprispevek se pla~uje v obrokih na naslednji na~in.
Prvi obrok v vi{ini 500 DEM mora biti pla~an do 31. 8.

1995.
[tirje mese~ni obroki po 100 DEM zapadejo v pla~ilo

vsakega 1. dne v posameznem mesecu do konca leta 1995.
V letu 1996 dvanajst mese~nih obrokov po 50 DEM, ki

zapadejo v pla~ilo vsakega 1. dne v posameznem mesecu.
Znesek izra‘en v DEM se pla~a v SIT po srednjem

te~aju Banke Slovenije na dan pla~ila samoprispevka.

7. ~len
S samoprispevkom zbrana sredstva so namenska in se

bodo uporabila izklju~no za financiranje del navedenih v 2.
~lenu tega sklepa.

8. ~len
Posebni samoprispevek pla~ajo ob~ani, navedeni v na-

slednjem seznamu:

[t.  Priimek Ime Naslov PTT Dele‘

1. Logar Antonija Pe~ 1 61290 Grosuplje 2/3
2. Finc Marija Pe~ 2 61290 Grosuplje 2/3
3. [ebenik Majda Pe~ 3 61290 Grosuplje 1/1
4. Habjan Angelca Pe~ 5 61290 Grosuplje 1/1
5. Dolin{ek Janez Pe~ 6 61290 Grosuplje 1/1
6. Gioahin Marija Pe~ 7 61290 Grosuplje 1/1
7. Ahlin Ivan Pe~ 8 61290 Grosuplje 1/1
8. Kon~an Janko Pe~ 8 61290 Grosuplje 1/1
9. Mo‘ina Jo‘e Pe~ 9 61290 Grosuplje 1/1

10. Kastelic Avgust Pe~ 10 61290 Grosuplje 1/1
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[t.  Priimek Ime Naslov PTT Dele‘

11. Gioahin Janez Pe~ 11 61290 Grosuplje 1/1
12. Zupan~i~ Boris Pe~ 12 61290 Grosuplje 1/1
13. Gioahin Mitja Pe~ 13 61290 Grosuplje 1/1
14. Gioahin Toma‘ Pe~ 13 61290 Grosuplje 1/1
15. Gioahin Janez Pe~ 13 61290 Grosuplje 1/1
16. Zafran Daniel Pe~ 14 61290 Grosuplje 1/1
17. Mrhar Alojz Pe~ 15 61290 Grosuplje 1/1
18. Br~an Maks Pe~ 16 61290 Grosuplje 1/1
19. Dolin{ek Janez st. Pe~ n.h. 61290 Grosuplje 1/1
20. ^rtali~ Martin Pe~ n.h. 61290 Grosuplje 1/1
21. Ahlin Anton Pod gozdom IV/37 61290 Grosuplje 2/3
22. Razbel Alojz [eikova 3 61000 Ljubljana 2/3
23. Unk Janez Vodnikova 107 61000 Ljubljana 2/3
24. [pehar Stane Leninov trg 16 61000 Ljubljana 2/3
25. Omahen Brane Brinje c. I/6 61290 Grosuplje 2/3
26. Zrim{ek Ivan Vev{ka c. 3 61000 Ljubljana 2/3

9. ~len
Pla~ane zneske samoprispevka  se od{teje od osnove za

dohodnino (7. ~len zakona o dohodnini, Uradni list RS, {t.
48/90).

10. ~len
Zavezanci pla~ajo znesek samoprispevka z gotovino

poobla{~enemu blagajniku KS za vas Pe~.
V primeru, ko zavezanec ne poravna svojih obveznosti

pri poobla{~enem blagajniku, KS obvesti zavezanca za obra-
~un in izpla~ilo (delodajalca), da za dolo~enega zavezanca
obra~una in naka‘e znesek samoprispevka na ‘iro ra~un KS
Polica.

11. ~len
S sredstvi samoprispevka upravlja gradbeni odbor vasi

Pe~, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in za izvajanje del.
Ta je po zaklju~ku del dol‘an poro~ati o porabi sredstev
zboru ob~anov.

12. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Polica, dne 9. julija 1995.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Polica

Jo‘e Ahlin l.r.

besedilu: ob~inski svet) ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

2. ~len
Vpra{anje organizacije in na~ina dela ob~inskega sveta,

ki niso urejena s tem poslovnikom, se lahko uredijo z odlo-
kom ali z drugim aktom sveta v skladu s tem poslovnikom.

3. ~len
Na~in dela delovnih teles sveta se v skladu s tem po-

slovnikom praviloma ureja z odloki o delovnem podro~ju
delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

4. ~len
Razmerja sveta do ‘upana in nadzornega odbora se

urejajo na na~in, ki ga dolo~i zakon, statut in ta poslovnik.

5. ~len
Ob~inski svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti na

sejah sveta, sejah delovnih teles in nadzornega odbora.

6. ~len
Ob~inski svet dela na osnovi delovnega programa, ki ga

sprejme za dolo~eno obdobje.

7. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

8. ~len
Delo ob~inskega sveta je javno.
Javnost dela se zagotavlja na na~in, kot je to dolo~eno v

statutu, odlokih in s tem poslovnikom.
Javnost dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e tako

odlo~i zaradi splo{nih koristi svet ali njegovo delovno telo.

9. ~len
Ob~inski svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj enkrat v mesecu, pra-

viloma zadnji teden v mesecu oziroma v 15 dneh od podane
zahteve za sklic seje v skladu s statutom, razen v ~asu letnih
dopustov (julij, avgust).

10. ~len
Ob~inski svet predstavlja predsednik sveta.

11. ~len
Ob~inski svet ima svoj pe~at.
Pe~at ima na obodu napis: OB^INA HRPELJE - KOZI-

NA, v sredini pa napis: OB^INSKI SVET.
Pe~at hrani sekretar ob~inskega sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

12. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega ob~inskega sveta skli~e do-

tedanji predsednik ob~inskega sveta najpozneje 20 dni po
njegovi izvolitvi.

Do izvolitve predsednika ob~inskega sveta vodi prvo
sejo novoizvoljenega ob~inskega sveta najstarej{i ~lan sveta.

13. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri

je potrjenih ve~ kot polovica mandatov ~lanov sveta.

HRPELJE - KOZINA

2282.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. ~lena in
36. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/
93, 6/94; odlo~ba US RS in Uradni list RS, 45/94 - odlo~ba
US RS, 57/94 in 14/95) ter 16. ~lena statuta Ob~ine Hrpelje -
Kozina je Ob~inski svet ob~ine Hrpelje - Kozina na seji dne
29. 5. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Hrpelje - Kozina

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem poslovnikom se ureja organizacija in na~in dela

Ob~inskega sveta ob~ine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem
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14. ~len
Ob~inski svet imenuje na prvi seji komisijo za mandat-

na vpra{anja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika, podpredsednika in ~lana, ki

jih lahko predlaga vsak ~lan sveta.

15. ~len
Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

se predlo‘i poro~ilo ob~inske volilne komisije o izidu voli-
tev, potrdila o izvolitvi ~lanov sveta in ‘upana ter morebitne
prito‘be kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma
list kandidatov.

16. ~len
Mandate ~lanov sveta in ‘upana potrdi svet na predlog

komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, po-
tem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o
vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Ob~inski svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki
niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.

^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.

[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu
odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature
oziroma liste kandidatov.

17. ~len
Po potrditvi mandatov ~lanov sveta in ‘upana svet na

predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja ter na predlog najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta
izvoli predsednika in podpredsednika sveta.

18. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika svet imenu-

je sekretarja sveta na predlog komisije za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI ̂ LANOV OB^INSKEGA
SVETA

1. Splo{ne dolo~be

19. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravice in dol‘nosti, ki jih

dolo~a ustava Republike Slovenije, zakon, statut ob~ine in ta
poslovnik.

20. ~len
^lan sodeluje v delu ob~inskega sveta in njegovih de-

lovnih telesih tako, da upo{teva programska izhodi{~a voliv-
cev v volilni enoti, kjer je bil izvoljen oziroma politi~ne
stranke, ki jo zastopa.

V razpravi mora upo{tevati njihova stali{~a in predloge
ter jih o delu ob~inskega sveta in delovnih teles obve{~ati, pri
odlo~anju pa je ~lan samostojen.

21. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico in dol‘nost:
– predlagati izdajo odloka in drugega splo{nega akta in

amandmaje k predlogu odloka ali drugega splo{nega akta
– predlagati uvrstitev zadev na dnevni red in prednostni

vrstni red obravnave zadev skupaj {e z najmanj tremi ~lani
– predlagati uvrstitev dolo~enih zadev v program dela

ob~inskega telesa

– predlagati ob podpori najmanj treh ~lanov izvolitev,
imenovanje in razre{itev kandidata za predsednika in pod-
predsednika ob~inskega sveta, pod‘upana, ~lanov nadzorne-
ga odbora, ~lanov delovnih teles, kolikor ni s predpisi izrecno
dolo~eno, da mora dati predlog drug predlagatelj ali ve~je
{tevilo ~lanov

– predlagati obravnavanje zadev, ki se nana{ajo na izvr-
{evanje zakonov, odlokov in drugih splo{nih aktov, na delo
organov ob~inske uprave, ~e sodijo te zadeve v delovno
podro~je ob~inskega sveta ali imajo pomen za ob~ane, orga-
nizacije in skupnosti ter podjetja

– postavljati delegatska vpra{anja.
^lan lahko uresni~uje pravice iz prej{njega odstavka

neposredno na seji sveta ali pismeno.

22. ~len
^lan ob~inskega sveta je dol‘an varovati podatke zaup-

ne narave.
Predlagatelj je dol‘an v primerih, ko po{ilja ob~inske-

mu svetu dolo~ena gradiva zaupne narave, to ozna~iti, kot
tudi vrsto in stopnjo zaupnosti.

 Vpra{anja in pobude ~lanov ob~inskega sveta

23. ~len
Na vsaki redni seji ob~inskega sveta mora biti predvide-

na posebna to~ka dnevnega reda za predloge in vpra{anja
~lanov sveta.

Pri dolo~itvi dnevnega reda se dolo~i ~asovna omejitev
obravnave vpra{anj in pobud.

^lan ob~inskega sveta mora pred za~etkom seje pravi-
loma oddati pismeno vpra{anje oziroma pobudo sekretarju
ob~inskega sveta.

^lani ob~inskega sveta postavljajo vpra{anja in dajejo
pobude na seji po istem vrstnem redu, kot so jih oddali
sekretarju sveta.

V primeru, da je vpra{anje postavljeno ustno, ne sme
trajati ve~ kot tri minute.

24. ~len
Vpra{anje mora biti kratko in postavljeno tako, da je

vsebina jasno razvidna.
V nasprotnem primeru predsednik sveta opozori ~lana,

da vpra{anje ustrezno izpopolni.

25. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico postaviti vpra{anje

‘upanu, tajniku, predsedniku nadzornega odbora in predsed-
nikom delovnih teles ob~inskega sveta, organom ob~inske
uprave, ki se nana{ajo na njihovo delo ali na zadeve iz
njihove pristojnosti.

26. ~len
Predsednik sveta zbira vsa delegatska vpra{anja, ki jih

glede na vsebino posreduje posameznim odgovornim institu-
cijam in organom, da podajo odgovore. Te morajo odgovoriti
najkasneje do prve naslednje seje.

Na ustno postavljeno vpra{anje poda odgovor po mo‘-
nosti {e na isti seji ‘upan, tajnik, predsednik nadzornega
odbora oziroma predsedniki delovnih teles.

^e odgovora ni mogo~e podati na isti seji, zlasti kadar
je treba zbrati ustrezne podatke, se odgovor pripravi do prve
prihodnje seje ali do roka, ki se dolo~i na sami seji.

Odgovori, ki niso dani na isti seji, so praviloma pi-
smeni.

^lan ob~inskega sveta lahko zahteva pismen odgovor
tudi, kadar je bilo na vpra{anje odgovorjeno na isti seji.
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27. ~len
Potem, ko ~lan dobi odgovor na svoje pisno vpra{anje,

ima pravico postaviti dopolnilno vpra{anje. Postavi ga lahko
pisno ali ustno na prvi naslednji seji.

^e z odgovorom ni zadovoljen, lahko zahteva, da ob~in-
ski svet o tem razpravlja, ta odlo~i, ali bo razpravljal kot o
posebni to~ki dnevnega reda na tej ali na eni izmed prihod-
njih sej.

^e svet odlo~i, da bo o vpra{anju razpravljal kot o
posebni to~ki dnevnega reda na prihodnji seji, dolo~i, kak{no
gradivo je treba pripraviti, kdo ga pripravi ter na~in in ~as
priprave.

28. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico dati pobudo o~in-

skemu svetu in drugim organom iz 25. ~lena poslovnika za
ureditev dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukre-
pov.

Pobudo da praviloma pisno, ~e je pobuda ustna, ne sme
trejati ve~ kot tri minute.

Organ, na katerega je pobuda naslovljena mora odgovo-
riti najkasneje do naslednje seje ob~inskega sveta oziroma do
roka, ki ga le-ta dolo~i.

^e ~lan z odgovorom ni zadovoljen, lahko zahteva, da
se pobuda ponovno obravnava na naslednji seji sveta.

29. ~len
Predsednik sveta vodi evidenco o vseh vpra{anjih, skr-

bi, da prejmejo pristojni organi ta vpra{anja pravo~asno ter
zbira vse odgovore za njihovo dostavo ~lanom ob~inskega
sveta.

30. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico zahtevati pismena

ali ustna pojasnila ter podatke, ki so potrebni za njegovo delo
v ob~inskem svetu ali delovnem telesu.

3. Pravice do povra~il in nadomestil

31. ~len
Pravico ~lanov ob~inskega sveta do povra~il stro{kov

za delo v ob~inskem svetu in do nadomestila pla~e zagotavlja
ob~inski svet s pravilnikom o organizaciji, delovnih mestih
in pla~ah v Ob~ini Hrpelje - Kozina.

4. Delovno podro~je ob~inskega sveta

32. ~len
Delovno podro~je ob~inskega sveta je opredeljeno v

statutu.

IV. SEJE OB^INSKEGA SVETA

1. Slicevanje sej

33. ~len
Redne seje ob~inskega sveta sklicuje predsednik ob~i-

skega sveta. Predsednik ob~iskega sveta skli~e sejo na podla-
gi delovnega na~rta na lastno pobudo, mora pa jo sklicati na
zahtevo sveta, nadzornega odbora ali najmanj ene ~etrtine
~lanov sveta in na obrazlo‘eno zahtevo ‘upana.

Predlagatelji, ki so zahtevali sklic seje, predlo‘ijo ob-
~inskemu svetu tudi gradivo o zadevi, zaradi katere so zahte-
vali, da se skli~e seja. Predsednik ob~inskega sveta lahko
zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga akta, ~e ta ni
vlo‘en v skladu s statutom in poslovnikom.

34. ~len
Predsednik sveta sklicuje redne seje najmanj enkrat v

mesecu oziroma v 15 dneh od podane zahteve za sklic, razen
v ~asu poletnih dopustov (julij,avgust).

Izredna seja se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o
nujnih zadevah, katerih odlo‘itev bi imela materialne in fi-
nan~ne posledice, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

Skli~e jo predsednik sveta na lastno pobudo oziroma na
zahtevo predlagateljev iz prej{njega ~lena.

35. ~len
Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vro~en

~lanom ob~inskega sveta najkasneje sedem dni pred dnem,
dolo~enim za sejo.

Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red
redne seje, mora biti vro~eno ~lanom sveta najkasneje s
sklicem seje.

Izjemoma se gradivo lahko vro~i ~lanom tudi kaseje, ~e
gre za nujne zadeve, katerih odlo‘itev bi imela materialne in
finan~ne posledice in vro~itev v rednem roku ni bila mogo~a.

Izredna seja se lahko skli~e tudi v kraj{em roku, kot je
dolo~en za sklic redne seje.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji.

Tudi gradivo se ~lanom sveta lahko predlo‘i na sami
izredni seji. Obenem s sklicem se po{lje tudi skraj{an zapi-
snik s prej{nje seje, ~e ni bil poslan ‘e prej.

Sklic seje in gradivo za sejo se po{lje tudi ‘upanu,
pod‘upanu in tajniku ob~ine.

36. ~len
V nujnih primerih lahko predlagajo predsednik ob~in-

skega sveta, ‘upan, tajnik, predsednik posameznega delovne-
ga telesa ali ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta neposredno
na seji ob~inskega sveta, da se dolo~eno vpra{anje uvrsti na
dnevni red seje.

Svet odlo~a na seji najprej o nujnosti predloga.

37. ~len
Dnevni red seje dolo~i svet na za~etku seje. Pri tem

vpra{anju upo{teva zlasti nujnosti odlo~anja o zadevi, ~as, ki
je bil na voljo za oblikovanje stali{~ in sporazumevanje, ali je
zadeva dovolj prou~ena za razpravo in dolo~itev v svetu.

Na dnevnem redu sta vedno to~ki sprejem zapisnika
prej{nje seje in poro~anje o delu ob~inske uprave ter izvaja-
nje zakona o upravnem postopku.

38. ~len
Za sprejemanje nepomembnega sklepa, ki je formalne

narave, mora pa biti sprejet v najkraj{em ~asu, se lahko skli~e
koresponden~na seja.

Sekretar sveta mora telefonsko obvestiti vse ~lane ob-
~inskega sveta o predlogu, ki je predmet sprejemanja. ^lan
ob~inskega sveta glasuje. Sekretar mora v zapisnik napisati
ime ~lana sveta, njegov glas, datum in to~en ~as poziva.

Glasovanje ni veljavno, ~e ni bilo omogo~eno vsem
~lanom ob~inskega sveta.

2. Predsedovanje in udele‘ba na seji

39. ~len
Seji ob~inskega sveta predseduje predsednik sveta.
^e je predsednik sveta zadr‘an ali odsoten, vodi sejo

podpredsednik sveta.

40. ~len
Vsi ~lani sveta imajo pravico in dol‘nost, da se udele‘u-

jejo sej sveta in sodelujejo pri delu in odlo~anju na njih.
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Evidenco o prisotnosti ~lanov na sejah vodi sekretar
sveta.

Prisotnost ugotovi predsednik sveta.

41. ~len
Na seji sveta brez pravice odlo~anja sodelujejo:
– ‘upan ob~ine
– pod‘upan
– tajnik ob~inske uprave
– znanstveni, strokovni in drugi javni delavci, vabljeni

na sejo
– predstavniki predlagateljev posameznih to~k dnevne-

ga reda
Drugi udele‘enci smejo sodelovati pri delu sveta samo,

~e jim le ta to dovoli. V tem primeru predsednik sveta ugoto-
vi, o ~em ‘eli udele‘enec na seji razpravljati in predlaga
svetu, da o tem odlo~i.

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.

42. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne. ̂ e to terja javni interes,

lahko svet sklene, da se javnost izklju~i.
^e svet sklene, da bo kak{no vpra{anje obravnaval brez

navzo~nosti javnosti, dolo~i, kdo je poleg ~lanov sveta {e
lahko prisoten na seji.

3. Potek seje

43. ~len
Ko predsednik sveta za~ne sejo, obvesti ob~inski svet,

kdo izmed ~lanov ga je obvestil, da je zadr‘an in se ne more
udele‘iti seje.

Nato ugotovi, ali je ob~inski svet sklep~en in obvesti
~lane sveta, kdo je povabljen na sejo.

Na za~etku seje lahko da pojasnila v zvezi z delom na
seji ter v zvezi z drugimi vpra{anji.

44. ~len
Ob~inski svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se dolo~ene zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato
o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o predlogih za
skraj{anje rokov, zdru‘itev obravnav ali hitri postopek.

Po sprejetih odlo~itvah iz prej{njega odstavka da pred-
sednik na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-
lo~enem vrstnem redu.

Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-
sameznih to~k dnevnega reda.

45. ~len
Predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja posamez-

ne to~ke lahko da na za~etku obravnave podrobno oziroma
dopolnilno obrazlo‘itev.

Predstavniki delovnih teles poro~ajo takoj za uvodnim
poro~evalcem. Za tem dobijo besedo ~lani sveta in drugi
udele‘enci na seji, ki so se prijavili k razpravi.

46. ~len
Predsednik sveta daje ~lanom besedo po vrsti, kakor so

se prijavili k razpravi.

47. ~len
Govornik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu. ^e se razpravljalec ne dr‘i dnevnega reda, ga predsed-
nik opomni.

^e se razpravljalec tudi po drugem opominu ne dr‘i
dnevnega reda, mu predsednik lahko vzame besedo. Zoper
odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru od-
lo~i svet brez obravnave.

48. ~len
^lanu sveta, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

nespo{tovanju dnevnega reda, da predsednik besedo takoj, ko
jo zahteva. Govor tega ~lana ne sme trajati ve~ kot pet minut.

49. ~len
Razprave ~lanov sveta in drugih udele‘encev na seji

niso ~asovno omejene, razen, ~e ni s tem poslovnikom druga-
~e dolo~eno.

50. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ govornikov, zaklju~i

razpravo.

51. ~len
Predsednik sveta lahko med sejo prekine delo sveta in

odlo~i, kdaj se bo nadaljevala.
Sejo prekine, ~e svet ni sklep~en, ~e so potrebna uskla-

jevanja in posvetovanja oziroma, ~e je potrebno dobiti mne-
nja ter v drugih primerih, ~e to predlagajo ~lani sveta.

^e je delo seje prekinjeno, ker ni sklep~na, sklep~nosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsednik za ta dan kon~a
sejo.

52. ~len
^e ob~inski svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kon~al

razprave ali ~e ni pogojev za odlo~anje ali ~e o zadevi ne ‘eli
odlo~ati na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej.

Ko so iz~rpane vse to~ke dnevnega reda, predsednik
sveta zaklju~i sejo.

 Vzdr‘evanje reda na seji

53. ~len
Za red na seji ob~inskega sveta skrbi predsednik sveta.

54. ~len
Na seji sveta ne sme nih~e govoriti, preden mu predsed-

nik sveta ne da besede. Govorniki se lahko prijavljajo vse do
konca obravnave.

Govornika lahko opomni na red in mu se‘e v besedo le
predsednik sveta.

Predsednik sveta tudi skrbi, da govornikov nih~e ne
moti pri govoru in da ~lanu ni kr{ena svoboda govora.

55. ~len
Za kr{itev reda na seji ob~inskega sveta sme predsednik

sveta izre~i naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.

56. ~len
Opomin se lahko izre~e ~lanu sveta, ~e govori, ~eprav mu

predsednik ni dal beesde, ~e sega govorniku v besedo ali ~e na
kak drug na~in kr{i red na seji in dolo~be tega poslovnika.
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Beseda se lahko odvzame ~lanu sveta, ~e s svojim govo-
rom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika, pa je bil na
isti seji ‘e dvakrat opomnjen, naj spo{tuje red in dolo~be tega
poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e ~lanu,
~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji tako, da
onemogo~a delo ob~inskega sveta.

^lan, za katerega se predlaga odstranitev s seje, ima
pravico do ugovora, ki ne sme trajati dalj kot pet minut.

O ugovoru odlo~i ob~inski svet.
^lan, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z dela

seje, mora takoj zapustiti dvorano.
Odsotnost s seje med trajanjem tega ukrepa se {teje za

neopravi~eno odsotnost s seje.

57. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani iz dvorane in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji.

^e je red hudo kr{en, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

Vsi, ki so v poslopju, kjer zaseda ob~inski svet, morajo
upo{tevati predpise o redu v tem poslopju.

58. ~len
^e predsednik sveta z rednimi ukrepi ne more ohraniti

reda na seji, jo prekine.

5. Odlo~anje

59. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina ~lanov.
Kadar je za sprejem odlo~itev potrebna dvetretjinska

ve~ina vseh ~lanov, ob~inski svet veljavno sklepa, ~e sta na
seji navzo~i najmanj dve tretjini vseh ~lanov.

Predsednik sveta med sejo lahko po potrebi ugotovi
sklep~nost sveta.

60. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a. ̂ e je bilo v razpravi podanih ve~ predlogov,
se o njih glasuje v tak{nem vrstnem redu, kot so bili podani.

Ob~inski svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem odlo~a kadar je to dolo~eno z zako-
nom, statutom in tem poslovnikom ali kadar svet tako sklene
na predlog ene ~etrtine ~lanov.

61. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pred glasovanjem pravico

obrazlo‘iti svoj glas.
^lani imajo pravico in dol‘nost, da glasujejo o vsakem

predlogu, o katerem se odlo~a na seji sveta.
^lani glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali proti

predlogu ali pa se vzdr‘ijo glasovanja.
Javno se glasuje z dvigom rok ali s poimenskim izjav-

ljanjem.

62. ~len
Glasovanje se opravi tako, da predsednik sveta pokli~e

~lane naj se najprej izjavijo, kdo je za predlog, nato kdo je
proti predlogu in ali se kdo vzdr‘i glasovanja.

Vsak ~lan ob~inskega sveta lahko zahteva, da se glasuje
s poimenskim izrekanjem.

Poimensko se glasuje tako, da vsak poklicani ~lan izjavi
“za” ali “proti” ali pa da se “vzdr`i” glasovanja, kar se pi{e v
zapisnik.

63. ~len
Svet veljavno sprejme odlo~itve z ve~ino glasov prisot-

nih ~lanov, razen ~e se z zakonom, s statutom ali drugim
predpisom ne zahteva vi{ja stopnja soglasja.

Po kon~anem glasovanju ugotovi predsednik sveta izid
glasovanja in na podlagi izida razglasi, da je predlog, o
katerem je svet glasoval sprejet ali zavrnjen.

64. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Za vsako glasovanje se pripavi {tirinajst glasovnic ena-

ke velikosti, oblike in barve in so overjene s pe~atom ob~in-
skega sveta.

65. ~len
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a in

opredelitev “za” in proti”.
Na dnu glasovnice je beseda “za” na desni, beseda

“proti” pa na levi strani.
^lan glasuje tako, da obkro‘i besedo “za” ali besedo

“proti”.

66. ~len
Tajno glasovanje vodi delovno predsedstvo, sestavljeno

iz predsednika in dveh ~lanov, ki jih izvoli ob~inski svet na
sami seji.

67. ~len
Glasovanje se opravi osebno na podlagi seznama prisot-

nih ~lanov.
Predsednik delovnega predsedstva objavi za~etek gla-

sovanja, obrazlo‘i namen in na~in glasovanja in dolo~i ~as,
ob katerem se glasovanje kon~a.

Delovno predsedstvo izro~a ~lanom glasovnice na os-
novi seznama prisotnih ~lanov.

Glasovanje poteka v sejni sobi ali v drugem prostoru.
Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je

zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnic.
Ko vsi ~lani oddajo glasovnice v glasovalne skrinjice

oziroma ko pote~e ~as glasovanja, predsednik objavi zaklju-
~ek glasovanja.

Delovno predsedstvo najprej pre{teje neuporabljene gla-
sovnice, ter jih da v posebno ovojnico in jo zape~ati.

Nato ugotovi po seznamu prisotnih ~lanov skupno {te-
vilo tistih, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico in
ugotovi {tevilo oddanih glasovnic in lo~i neveljavne in ve-
ljavne glasovnice. Potem ugotovi {tevilo glasov “za” in {te-
vilo glasov “proti” oziroma kadar se pri volitvah in imenova-
njih glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, ugotovi {tevilo
glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati.

^e se poka‘e razlika med {tevilom glasovalcev po sez-
namih in {tevilom oddanih glasovnic, velja izid glasovanja
po glasovnicah.

Nato ugotovi, ali je predlog izglasovan s predpisano
ve~ino oziroma kadar se pri volitvah in imenovanjih glasuje
o ve~ kandidatih za isto funkcijo, kateri kandidat je izvoljen
oziroma imenovan.

O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga
podpi{e delovno predsedstvo. Predsednik delovnega pred-
sedstva objavi izid glasovanja.

V primeru, da vsi ali posamezni kandidati niso izvoljeni,
oziroma imenovani, se glasovanje ponovi v skladu s statutom.

6. Zapisnik seje

68. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
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Skraj{an zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in
glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, ki so bili
podani ter o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in izidi glasova-
nja. Potek seje se posname na magnetofonski trak, ki se
arhivira ves ~as mandatne dobe.

Zapisniku je treba prilo‘iti original ali kopijo gradiva,
ki je bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Zapisnik podpi{eta predsednik in sekretar sveta.
Za zapisnik skrbi sekretar ob~inskega sveta.
Zapisnik prej{nje seje dobi vsak ~lan ob~inskega sveta v

gradivu za prvo naslednjo sejo. Na vsaki seji je posebna
to~ka dnevnega reda, na kateri se obravnava zapisnik prej{-
nje seje. Zapisnik je sprejet, ko zanj glasuje ve~ina ~lanov
ob~inskega sveta.

IV. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK IN SEKRETAR
OB^INSKEGA SVETA

69. ~len
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja ob~inski svet

in vodi njegove seje. Za svoje delo je odgovoren ob~inskemu
svetu.

Predsednik ob~inskega sveta:
– sklicuje in vodi seje ob~inskega sveta
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejme ob~in-

ski svet
– skrbi, da svet deluje po poslovniku ob~inskega sveta
– skrbi, da so zagotovljeni pogoji za uresni~evanje pra-

vic in dol‘nosti ~lanov sveta, ki jih imajo po ustavi, statutu
ob~ine in tem poslovnikom

– skrbi za sodelovanje z ‘upanom ob~ine, nadzornim
odborom in drugimi organi ter z ob~insko upravo

– po sklepu sveta dodeljuje posamezne zadeve v obrav-
navo delovnim telesom ob~inskega sveta

– skrbi za javnost dela ob~inskega sveta
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom

ob~ine in tem poslovnikom.
Predsednik ob~inskega sveta opravlja funkcijo do prve

seje novega ob~inskega sveta.

70. ~len
Podpredsednik ob~inskega sveta pomaga predsedniku

pri njegovem delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru
zadr‘anosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.

Podpredsednik je za svoje delo odgovoren ob~inskemu
svetu.

71. ~len
Sekretar ob~inskega sveta pomaga predsedniku ob~in-

skega sveta pri pripravi in vodenju sej, vodi zapisnik, skrbi za
objavljanje odlokov in drugih splo{nih aktov sveta ter oprav-
lja zadol‘itve po nalogu ‘upana, dolo~ene s statutom ter
poslovnikom in drugimi predpisi.

Sekretarja ob~inskega sveta imenuje ob~inski svet na pred-
log komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.

Njegova funkcija preneha s konstituiranjem novega ob-
~inskega sveta, mora pa opravljati svoje naloge do imenova-
nja novega sekretarja.

Za svoje delo je sekretar odgovoren ob~inskemu svetu.

VII. DELOVNA TELESA OB^INSKEGA SVETA

72. ~len
Delovna telesa se ustanovijo za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev o politiki na teh podro~jih

in za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj; za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov ob~inskega sveta.

73. ~len
V zvezi z zadevami, ki so na dnevnem redu seje ob~in-

skega sveta in glede katerih so delovna telesa dala svoja
poro~ila, je za poro~anje odgovoren predsednik delovnega
telesa.

Poro~ilo se lahko spremeni ali umakne samo, ~e tako
sklene delovno telo.

74. ~len
^e se med obravnavo pojavi vpra{anje, ki ga ni obrav-

navalo delovno telo, lahko svet obravnavo o tem vpra{anju
odlo‘i, da ga bo obravnavalo delovno telo, lahko pa ustanovi
delovno skupino izmed ~lanov sveta, v kateri mora sodelova-
ti tudi predlagatelj.

75. ~len
Delovno telo ima predsednika, podpredsednika in naj-

manj enega ~lana.
Predsednik delovnega telesa:
– predstavlja delovno telo
– organizira in vodi delo delovnega telesa
– daje pobude za obravnavanje posameznih zadev
– pripravlja in sklicuje seje delovnega telesa ter predla-

ga dnevni red
– skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in drugih odlo-

~itev delovnega telesa
– sodeluje s predsednikom ob~inskega sveta in drugih

delovnih teles ter organi ob~inske uprave pri pripravljanju
vpra{anj, ki jih bo delovno telo obravnavalo

– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a akt o dolo~itvi
pristojnosti delovnega telesa.

76. ~len
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ter na pobudo

~lanov delovnega telesa.
Predsednik je dol‘an sklicati sejo, ~e to zahteva ‘upan,

predsednik ob~inskega sveta, ob~inski svet ali najmanj dva
~lana delovnega telesa.

Seje se sklicujejo v roku, ki praviloma ni kraj{i od 7 dni.
^e predsednik delovnega telesa kljub zahtevi ne skli~e seje v
roku 7 dni od podane zahteve, jo skli~e predsednik ob~inske-
ga sveta.

Delovno telo je sklep~no, ~e je na seji navzo~a ve~ina
~lanov, odlo~itve pa sprejema z ve~ino glasov prisotnih ~la-
nov.

Glasovanje je javno.

77. ~len
Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupne-

ga pomena in imajo lahko skupne seje.

78. ~len
Strokovna in druga opravila za delovna telesa opravlja-

jo organi ob~inske uprave.
Sekretar ob~inskega sveta pomaga predsedniku delov-

nega telesa pri pripravi in sklicevanju sej, zagotavlja strokov-
no in dokumentirano obdelavo vpra{anj, skrbi za zapisnike
sej in opravlja druge zadeve, ki mu jih nalo‘i delovno telo,
njegov predsednik ali sekretar ob~inskega sveta v zvezi z
delom delovnega telesa.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3713[t. 48 – 18. VIII. 1995

79. ~len
Glede vpra{anj o delu delovnih teles, ki niso posebej

urejena s tem poslovnikom se uporabljajo dolo~be statuta in
tega poslovnika, ki veljajo za ob~inski svet.

Posesmezno delovno telo pa lahko sprejme tudi svoj
poslovnik za delo.

VIII. AKTI OB^INSKEGA SVETA

 Splo{ne dolo~be o aktih

80. ~len
Z deklaracijo izra‘a ob~inski svet splo{no stali{~e, ki ga

zavzame do splo{nih in posameznih vpra{anj, ki imajo splo-
{en pomen za ob~ino kot celoto.

81. ~len
Z resolucijo opozarja ob~inski svet na stanje, probleme

in potrebe na podro~ju dru‘benega ‘ivljenja, ki so skupnega
pomena za ob~ino, dolo~a politiko, ko jo je treba izvajati na
teh podro~jih in ukrepe, ki so za to potrebni.

82. ~len
S priporo~ilom opozarja ob~inski svet na pomen dolo-

~enih vpra{anj, ki se nana{ajo na izvr{evanje zakonov, drugih
predpisov in splo{nih aktov.

83. ~len
S sklepom ob~inski svet odlo~a o postopkovnih vpra{a-

njih in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje
pristojnosti.

84. ~len
S stali{~i ob~inski svet opredeljuje politiko do obravna-

vanih zadev in daje pobude za izvajanje politike in izvr{eva-
nje odlokov in drugih splo{nih aktov ob~inskega sveta.

85. ~len
Na izvirnike odlokov in drugih aktov ob~inskega sveta

ter na njihove obvezne razlage se da pe~at ob~inskega sveta.
Z izvirnikom odlokov in drugih aktov je mi{ljeno bese-

dilo teh aktov, ki je bilo sprejeto na seji sveta.
Za pripravo izvirnikov, za pe~at na njih, za njihovo

hrambo in evidenco skrbi sekretar ob~inskega sveta.
Za redakcijsko obdelavo aktov ob~inskega sveta sta pri-

stojna organ ob~inske uprave in strokovna slu‘ba, ki sta pripra-
vila besedilo aktov oziroma v katerih delovno podro~je spadajo.

Za izdajo pre~i{~enega besedila aktov lahko ob~inski
svet pooblasti tudi statutarno komisijo.

86. ~len
Odloki in drugi splo{ni akti ob~inskega sveta ter obvez-

na razlaga odlokov se objavijo v uradnem glasilu.
Za njihovo objavo skrbita ‘upan in sekretar ob~inskega

sveta.
Sekretar sveta daje na podlagi izvirnega besedila spreje-

tega odloka ali drugega akta ob~inskega sveta oziroma ob-
vezne razlage, popravke morebitnih napak v objavljenem
besedilu.

Akti ob~inskega sveta, za katere je dolo~eno, da so
tajni, se objavijo na na~in, ki je dolo~en v teh aktih.

2. Postopek za izdajo odloka in drugih splo{nih aktov

87. ~len
Odlok se sprejema praviloma v dveh fazah in sicer v

prvi in drugi obravnavi.

V dvofaznem postopku sprejema ob~inski svet odloke
in druge akte, kadar le-ti neposredno posegajo v pravice in
dol‘nosti delavcev, ob~anov, organizacij in podjetij ali ~e jim
nalagajo nove materialne obveznosti.

88. ~len
Sprejem odloka ali drugega splo{nega akta lahko pred-

laga vsak ~lan ob~inskega sveta ob podpori treh ~lanov,
‘upan, delovna telesa, svet krajevne skupnosti ali najmanj
pet odstotkov volivcev v ob~ini.

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

89. ~len
Pobudo za izdajo odloka ali drugega splo{nega akta

lahko dajo poleg predlagateljev iz prej{njega ~lena tudi pod-
jetja, krajevne skupnosti, druge organizacije in skupnosti,
politi~ne stranke, dr‘avni organi in dru{tva.

Ko predsednik ob~inskega sveta sprejme pobudo za
izdajo odloka oziroma drugega splo{nega akta, jo predlo‘i v
odlo~itev na prvi naslednji seji sveta, ~e je tako sestavljena in
obrazlo‘ena, da je mogo~e na njeni osnovi o pobudi odlo~ati.
V nasprotnem primeru jo po{lje pristojnemu delovnemu tele-
su ob~inskega sveta, da jo predhodno prou~i in poda o njej
ustrezen predlog.

^e svet sprejme pobudo za izdajo odloka, dolo~i s skle-
pom na~in, kako naj se v smislu te pobude izdela odlok ali
drugi splo{ni akt za prvo obravnavo na ob~inskem svetu.

Sestavljalec predloga odloka za prvo obravnavo je v
nadaljnjem postopku predlagatelj odloka.

Na sejo, na kateri se odlo~a o pobudi za izdajo odloka
ali drugega splo{nega akta, se povabi predlagatelja pobude,
ki lahko na seji pobudo obrazlo‘i.

Ob~inski svet obvesti predlagatelja o stali{~ih, ki jih je
v zvezi s pobudo sprejel.

90. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

91. ~len
Predlog odloka se po{lje ~lanom ob~inskega sveta, ‘u-

panu in vsem prejemnikom, ki se jim dostavlja gradivo za
sejo najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.

92. ~len
Na sejo, na kateri ob~inski svet obravnava predlog odlo-

ka mora biti povabljen tudi predlagatelj.
Predstavnik predlagatelja predloga odlok lahko na za-

~etku obravnave poda kratko dopolnitveno obrazlo‘itev. Po-
leg tega ima pravico in dol‘nost sodelovati med obravnavo,
dajati pojasnila, mnenja in predloge.

93. ~len

2a) Prva obravnava predloga odloka
Ob~inski svet obravnava predlog odloka v prvi obravna-

vi najprej na~elno in sicer s stali{~a, ali so v njem pravilno
zajeta vsa na~ela, na katerih naj odlok temelji ter temeljni
odnosi, ki naj jih odlok uredi.

Po zaklju~eni na~elni razpravi zavzame svet stali{~e o tem,
ali je odlok potreben. ^e spozna, da predlagani odlok ni potre-
ben, zavrne predlog s sklepom. O tem obvesti predlagatelja.
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S sklepom o sprejemu predloga dolo~i ob~inski svet
stali{~a, mnenja in predloge, ki naj jih predlagatelj upo{teva
pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo.

Hkrati tudi dolo~i, ali je za obravnavanje in prou~evanje
predloga odloka za drugo obravnavo potrebno ustanoviti po-
sebno delovno telo ter dolo~i rok, v katerem mora predlaga-
telj poslati svetu predlog odloka.

Svet odlo~i tudi o tem, ali se predlog odloka da v javno
obravnavo in dolo~i rok za javno obravnavo.

94. ~len

2b) Druga obravnava predloga odloka
Predlog odloka mora biti izdelan v obliki, v kateri se

sprejemajo predpisi.
Imeti mora obrazlo‘itev, ki mora vsebovati zlasti to,

kako so upo{tevana stali{~a, mnenja, pripombe in predlogi,
ki so bili dani na predlog odloka v prvi obravnavi in posebej
katerih predlagatelj ni sprejel, vzroke, zaradi katerih jih ni
sprejel, re{itve, ki odstopajo od predloga odloka v prvi obrav-
navi ter besedilo tistih dolo~b, glede katerih se predlagajo
spremembe oziroma dopolnitve.

95. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelji z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar sam ni
predlagatelj odloka.

96. ~len
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.

Pripombe redakcijskega zna~aja pa lahko dajo predla-
gatelji na sami seji.

97. ~len
Obravnava predloga odloka na seji sveta obsega na~el-

no obravnavo predloga in obravnavo njegovega besedila.
Preden svet preide na na~elno obravnavo, predstavnik

predlagatelja odloka obrazlo‘i stali{~a, mnenja, pripombe,
predloge in amandmaje.

Med na~elno obravnavo predloga odloka se lahko izra-
‘ajo tudi mnenja, zahtevajo pojasnila in na~enjajo vsa vpra-
{anja glede re{itev, ki jih vsebuje predlog.

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka.

98. ~len
Po kon~ani na~elni obravnavi svet odlo~a praviloma o

vsakem amandmaju posebej. Med odlo~anjem o amandmajih
se lahko za~ne obravnava le o predlo‘enih amandmajih.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih odlo~a o naslo-
vu odloka ter o predlogu odloka v celoti.

99. ~len
Svet lahko med obravnavo o predlogu odloka oziroma

posameznih amandmajih ugotavlja soglasja s predhodnimi
izjavljanji in sklene, da se obravnava odlo‘i, ~e ugotovi, da ni
dose‘eno potrebno soglasje, oziroma ~e ugotovi, da je po-
trebno prou~iti posamezna vpra{anja, ki so se pojavila ob
obravnavi predloga odloka. Svet lahko tudi odlo~i, da se
predlog odloka ponovno vrne v prvo obravnavo.

^e sklene, da se obravnava in sklepanje o predlogu
odloka odlo‘i, sprejme sklep o tem, kaj je potrebno v zvezi s

predlogom opraviti in kdo naj to opravi ter dolo~i rok za
ponovno obravnavo.

^e svet sklene, da se predlog odloka ponovno vrne v
prvo obravnavo, sprejme sklep o tem, kako naj se pripravi
predlog odloka za drugo obravnavo ter dolo~i rok za njegovo
obravnavo.

100. ~len
Predlog za dopolnitev ali spremembo predloga odloka

(v nadaljnjem besedilu: amandma) mora biti predlo‘en v
pismeni obliki in obrazlo‘en.

101. ~len
^e vsebuje amandma dolo~bo, ki zahteva finan~na sreds-

tva, predlagatelj hkrati opozori na mo‘nosti za zagotovitev
teh sredstev. Svet lahko sklene, naj se pred odlo~itvijo o
amandmaju prou~i vpliv teh dolo~b na razpolo‘ljiva sredstva
in zagotovitev sredstev za financiranje predlagane re{itve.

102. ~len
Amandma k predlogu odloka lahko predlaga najmanj

ena ~etrtina ~lanov sveta tudi na seji sveta med obravnavo.
Tudi tak amandma mora biti pismen in obrazlo‘en.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji sveta do
konca obravnave spremeniti, dopolniti oziroma umakniti
amandma.

Svet lahko na obrazlo‘en predlog predlagatelja sklene,
da bo obravnaval amandma kot sestavni del predloga odloka.

103. ~len
^e pride v zvezi z amandmajem do razli~nih stali{~,

lahko svet imenuje skupino za prou~itev takega amandmaja.
Skupino sestavlja dolo~eno {tevilo ~lanov v svetu, ki

poznajo problematiko v zvezi z amandmajem, predstavnik
predlagatelja amandmaja in predstavnik predlagatelja odlo-
ka. V skupini sodeluje ‘upan, tudi ~e sam ni predlagatelj.

104. ~len
Predlagatelj odloka pove svoje mnenje o amandmaju k

predlogu odloka. @upan lahko pove svoje mnenje o amand-
maju tudi, ~e ni predlagatelj odloka.

105. ~len
O vsakem amandmaju k predlogu odloka se glasuje

praviloma posebej. ^e je k posameznemu ~lenu predloga
odloka predlaganih ve~ amandmajev, se najprej glasuje o
amandmaju, ki najbolj odstopa od predlagane re{itve k pred-
logu odloka in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih. ̂ e
se takega kriterija ne da dolo~iti, se glasuje o amandmajih po
takem vrstnem redu, kot so bili predlagani.

^e je predlagan amandma k amandmaju, se najprej od-
lo~a o amandmaju, ki je podan k amandmaju.

^e ni nobeden od amandmajev sprejet, se {teje, kot da
ne bi bilo nobenega amandmaja.

3. Odlo~anje pri sprejemanju odlokov

106. ~len
Svet odlo~a o predlogu odloka le, ~e je na seji navzo~a

najmanj polovica ~lanov sveta, ~e ni s tem poslovnikom
druga~e dolo~eno.

O tem, kdaj se da osnutek oziroma predlog odloka na
kon~no glasovanje, odlo~i predsednik sveta.

Da se da predlog odloka na kon~no glasovanje, lahko
predlagajo tudi delovna telesa ob~inskega sveta, ‘upan ali
~etrtina navzo~ih ~lanov. O tem odlo~i svet brez razprave.
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107. ~len
Da bi za odlo~itev o predlogu odloka dosegli ~lani v

svetu soglasje, lahko po potrebi preverjajo stopnjo soglasja s
predhodnimi izjavljanji.

^lani lahko preverijo stopnjo soglasja s predhodnimi iz-
javljanji tudi o amandmajih, predlo‘enih k predlogu odloka.

O tem, da naj se preveri stopnja soglasja s predhodnimi
izjavljanji, odlo~i predsednik sveta, lahko pa to predlagajo
vsi tisti, ki imajo pravico predlagati, da se preide na kon~no
glasovanje. Tak{en predlog je predsednik sveta dol‘an upo-
{tevati.

108. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti

je sprejet, ~e zanj na seji sveta, na kateri je navzo~a ve~ina
~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.

4. Hitri postopek za sprejem odloka

109. ~len
Odlok se lahko izjemoma izda po hitrem postopku.
Po hitrem postopku se lahko izda, kadar to zahtevajo

potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj po-
membne spremembe odlokov.

110. ~len
Predlog za sprejem odloka po hitrem postopku mora biti

posebej obrazlo‘en. V obrazlo‘itvi mora predlagatelj navesti
razloge, zaradi katerih se predlaga sprejem odloka po hitrem
postopku in opozoriti na posledice, ki bi lahko nastale, ~e
odlok ne bi bil izdan po tem postopku.

Skupaj s predlogom, naj se odlok izda po hitrem postop-
ku, se da tudi predlog tega odloka z obrazlo‘itvijo.

Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

111. ~len
Ob~inski svet odlo~a o sprejemanju predloga odloka po

hitrem postopku ob dolo~anju dnevnega reda seje.

112. ~len
^e svet sprejme predlog za sprejem odloka po hitrem

postopku, za~ne takoj na seji svet obravnavati predlog odlo-
ka, tako da zdru‘i prvo in drugo obravnavo.

K predlogu odloka, ki naj se izda po hitrem postopku, je
mogo~e predlagati amandmaje do konca obravnave.

113. ~len
^e svet ne sprejme predloga za sprejem odloka po hi-

trem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika v
postopku, razpravi, pobudi za sprejem odloka v prvi in drugi
obravnavi.

5. Postopek za sprejem drugih aktov

114. ~len
Drugi akti ob~inskega sveta, razen statuta in Ob~inske-

ga prora~una se obravnavajo in sprejemajo po enofaznem
postopku.

Svet lahko sklene, da bo take akte obravnaval najprej v
prvi, nato pa v drugi obravnavi.

6. Postopek za obvezno razlago odloka

115. ~len
Predlog za obvezno razlago odloka lahko dajo predlaga-

telji odloka, dolo~eni s statutom ob~ine in tem poslovnikom.

Pobudo za obvezno razlago odloka lahko dajo ob~inske-
mu svetu tudi podjetja, krajevne skupnosti, druge organizaci-
je in skupnosti, politi~ne stranke, dr‘avni organi in dru{tva.

116. ~len
Predlog oziroma pobudo za obvezno razlago odloka

obravnava statutarna komisija. Preden za~ne obravnavo, lah-
ko zahteva mnenje ustreznih teles sveta in predlagatelja.

^e statutarna komisija ugotovi, da je predlog oziroma
pobuda za obvezno razlago utemeljena, pripravi predlog za
obvezno razlago in ga predlaga ob~inskemu svetu v sprejem.

^e komisija ugotovi, da pobuda oziroma predlog za
obvezno razlago odloka ni utemeljen, predlaga svetu, da ga
ne sprejme ter obvesti predlagatelja.

117. ~len
Predlog za obvezno razlago odloka obravnava in sprej-

me ob~inski svet po postopku, ki velja za sprejem odloka.

7. Javna obravnava odloka

118. ~len
Ob~inski svet lahko da odlok v javno obravnavo.
V tem primeru dolo~i s sklepom:
– besedilo odloka, ki se da v javno obravnavo
– delovno telo, ko bo spremljalo javno obravnavo in o

njej poro~alo ob~inskemu svetu
– rok, v katerem je treba opraviti javno obravnavo.

119. ~len
Ko ob~inski svet sprejme poro~ilo delovnega telesa o

razultatih javne obravnave, zavzame tudi stali{~a o mnenjih
in predlogih javne obravnave.

Delovno telo o tem obvesti udele‘ence javne obrav-
nave.

IX. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

120. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po zakonu in statutu voli

ob~inski svet, se opravijo po dolo~bah tega poslovnika, ~e
zakon ali statut ob~ine ne dolo~ata druga~e.

Predstavnik predlagatelja kandidatur ima pravico pred
za~etkom volitev obrazlo‘iti predlog kandidature.

121. ~len
Praviloma se glasuje javno. Tajno se glasuje, ~e tako

odlo~i svet na predlog najmanj ~etrtine ~lanov.
^e se javno glasuje o ve~ kanidatih za isto funkcijo, se o

njih glasuje v tak{nem vrstnem redu, kot so bili predlagani.
Ko je nek kandidat izvoljen, se z glasovanjem preneha.
^e ni izvoljen noben kandidat, se ponovno glasuje o

kandidatih, ki sta dobila najve~je {tevilo glasov.
^e se glasuje tajno o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.

^e se glasuje “za” ali “proti” kandidatu oziroma “za” ali
“proti” listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici
obkro`i beseda “za” ali “proti”.

Na dnu glasovnice je beseda “za” na desni strani, bese-
da “proti” pa na levi strani.
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122. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e zanj glasuje ve~ina vseh ~lanov

ob~inskega sveta, razen ~e zakon, statut ob~ine in ta poslov-
nik ne dolo~ajo druga~e.

123. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa

nobeden pri prvem glasovanju ne dobi potrebne ve~ine, se
opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o
tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila
najve~ glasov.

^e pri prvem glasovanju ve~ kandidatov dobi enako
najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo glasov, se izbi-
ra kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z ena-
kom {tevilom glasov, ponovi. ^e se po tako ponovljenem
postopku ne dose‘e potrebne ve~ine glasov, se izbira kandi-
datov za ponovno glasovanje dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

124. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma ~e tudi pri

drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine,
se ponovi glasovanje v skladu s statutom ob~ine.

2. Volitve predsednika in podpredsednika ob~inskega
sveta

125. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika ob~inske-

ga sveta predlaga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja.

Kandidata lahko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina vseh
~lanov.

Glasuje se javno, razen ~e svet z ve~ino glasov navzo~ih
~lanov sklene, da se glasuje tajno.

3. Imenovanje sekretarja ob~inskega sveta

126. ~len
Sekretarja ob~inskega sveta imenuje ob~inski svet na

predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov

4. Imenovanje predsednikov, podpredsednikov in ~lanov
delovnih teles

127. ~len
Predsednika, podpredsednika in enega ali ve~ ~lanov

delovnih teles imenuje ob~inski svet izmed svojih ~lanov in
ob~anov.

Predsednik posameznega delovnega telesa se imenuje
praviloma izmed ~lanov sveta, pri ~emer je potrebno upo{te-
vati zastopanost politi~nih strank v ob~inskem svetu.

V komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja so lahko imenovani samo ~lani ob~inskega sveta.

O imenovanju delovnih teles se glasuje na podlagi liste
kandidatov, ki jo dolo~i komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja.

Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali ~lani
sveta. Kandidate iz vrst ob~anov lahko predlagajo zainteresi-
rane organizacije v ob~ini ali najmanj petnajst volivcev v
ob~ini.

^e je predlaganih ve~ kandidatov, kot je ~lanov v posa-
meznem delovnem telesu, imajo prednost uvrstitve na listo
kandidati iz razli~nih politi~nih strank, ki so zastopane v
ob~inskem svetu in sicer v sorazmerju z zastopanostjo strank
v svetu.

Predsednik, podpredsednik in en ali ve~ ~lanov delov-
nih teles so imenovani, ~e je za kandidatno listo glasovala
ve~ina vseh ~lanov ob~inskega sveta.

^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 tele-
sa, lahko najmanj trije ~lani sveta predlagajo imenovanje
manjkajo~ih ~lanov delovnih teles, ki jih svet nato imenuje
posami~no na isti seji ali naslednji seji.

5. Imenovanje nadzornega odbora

128. ~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 ~lanov ob~inske-
ga sveta zainteresiranih organizacij v ob~ini ali najmanj pet-
najst volilcev v ob~ini. V primeru, da kandidatna lista ni
dobila potrebne ve~ine glasov, se na isti seji imenujejo ~lani
nadzornega odbora posami~no. ̂ e tudi na ta na~in niso ime-
novani vsi ~lani, lahko najmanj ~etrtina ~lanov sveta predla-
ga imenovanje manjkajo~ih ~lanov, ki jih svet imenuje posa-
mi~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 ‘upan.

^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.

6. Postopek za razre{itev

129. ~len
Ob~inski svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli ali ime-

nuje, po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali
imenovanje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
lja, ki je dolo~en s statutom ob~ine ali tem poslovnikom.

Kadar je komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja pristojna za predlaganje kanidatov za dolo~ene
funkcije, je prisotjna predlagati tudi njihovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z ve~ino, ki jo dolo~a
statut ali pa poslovnik.

7. Nezaupnica ~lanom delovnih teles in odstop ~lanov
delovnih teles

130. ~len
Posameznemu delovnemu telesu oziroma njegovemu

~lanu lahko ob~inski svet izre~e nezaupnico in sicer tako, da
obenem z ve~ino glasov vseh ~lanov imenuje delovno telo v
novi sestavi.

Posamezen ~lan delovnega telesa oziroma delovno telo
v celoti lahko tudi odstopi. Odstop mora biti pismen in obraz-
lo‘en. V tem primeru mora delovno telo oziroma ~lan oprav-
ljati svojo funkcijo do imenovanja novega delovnega telesa
oziroma ~lana.
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X. SODELOVANJE OB^INSKEGA SVETA Z
DR@AVNIM ZBOROM IN DR@AVNIM SVETOM

131. ~len
Ob~inski svet sodeluje z dr‘avnim zborom preko dr‘av-

nega sveta, tako da le-temu posredujejo stali{~a, pripombe,
mnenja in predloge do zakonov in drugih predpisov, ki jih
obravnava Dr‘avni svet in sprejema Dr‘avni zbor.

132. ~len
Dr‘avni zbor mora pred izdajo zakonov in drugih pred-

pisov, ki se v skladu z ustavo ti~ejo koristi ob~ine, pridobiti
njeno mnenje.

^e se predpis nana{a na ob~ino in posega v njene kori-
sti, mora izdajatelj predpisa pred njegovo izdajo seznaniti
prizadeto ob~ino o namenu tak{nega urejanja.

XI. SODELOVANJE OB^INSKEGA SVETA IN
@UPANA

133. ~len
@upan sodeluje z ob~inskim svetom tako, da se udele‘u-

je sej sveta in ima v zvezi s tem pravice in dol‘nosti, dolo~e-
ne s tem poslovnikom in statutom ob~ine.

XII. JAVNOST DELA OB^INSKEGA SVETA

134. ~len
Javnost dela ob~inskega sveta in njenih delovnih teles je

opredeljen v statutu ob~ine in tem poslovniku.

135. ~len
Ob~ani so lahko navzo~i na seji ob~inskega sveta in na

sejah delovnih teles, ~e ni sklenjeno, da se bo dolo~eno
vpra{anje obravnavalo brez navzo~nosti javnosti.

136. ~len
Predstavniki sredstev javnega obve{~anja imajo pravico

in dol‘nost biti navzo~i na sejah ob~inskega sveta in njego-
vih delovnih teles ter obve{~ati javnost o njihovem delu.

Strokovna slu‘ba je dol‘na poskrbeti, da sklic z gradi-
vom le-ti pravo~asno prejmejo.

Na seji ob~inskega sveta oziroma na seji delovnega
telesa se lahko sklene, da so predstavniki sredstev javnega
obve{~anja lahko prisotni na seji tudi, kadar na njej razprav-
ljajo o kak{nem vpra{anju brez navzo~nosti javnosti.

O takem vpra{anju pa smejo dajati za javnost le tista
obvestila, za katera lahko sklene ob~inski svet oziroma de-
lovno telo.

Le-ti lahko sklenejo, da se smejo dati obvestila o takem
vpra{anju {ele po poteku dolo~enega roka.

Ob~inski svet oziroma delovna telesa lahko tudi sklene-
jo, da se o seji izda uradno poro~ilo za sredstva javnega
obve{~anja.

137. ~len
Predstavnikom javnega obve{~anja so na voljo informa-

cijska gradiva, predlogi aktov ob~inskega sveta, obvestila in
poro~ila ter stenografski in magnetoskopski zapisi o delu
ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles.

XIII. STROKOVNA POMO^ OB^INSKEMU SVETU

138. ~len
Organizacijska, strokovna, administrativna in druga dela

za ob~inski svet in delovna telesa opravlja ob~inska uprava.

XIV. UPORABA DRUGIH PREDPISOV

139. ~len
V primeru, da s tem poslovnikom ni urejeno dolo~eno

podro~je poslovanja ali ni obdelano za vse primere, se upo-
rabljajo smiselno dolo~ila poslovnika Dr‘avnega zbora z vse-
mi poznej{imi spremembami in dopolnili oziroma dolo~ila
tistih podzakonskih predpisov, ki urejajo posamezno vpra{a-
nje s svojega podro~ja (zakon o splo{nem upravnem postop-
ku, zakon o pravdnem postopku, zakon o kazenskem postop-
ku in podobni predpisi).

XV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

140. ~len
Poslovnik ter njegove spremembe in dopolnitve obrav-

nava in sprejme ob~inski svet po postopku, ki velja za spreje-
manje odlokov.

141. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika prenehajo veljati

dolo~be poslovnika Skup{~ine ob~ine Se‘ana z dne 23. 6.
1993, ki niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi in
za~asni poslovnik ob~inskega sveta z dne 23. 12. 1994.

142. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati z dnem objave v uradnem

glasilu.

[t. 106
Hrpelje - Kozina, dne 29. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Hrpelje - Kozina
Vitomir Po~kaj l. r.

JESENICE

2283.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t 80/94) in 26. in 83. ~lena statuta Ob~ine Jesenice (Uradni
list RS, {t. 38/95) je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na 9. seji
dne 13. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu ob~ine Jesenice za leto l995

1. ~len
Prora~un sestavljata splo{ni del, to so bilanca prihod-

kov in odhodkov ter ra~un financiranja in posebni del, to je
podrobni pregled odhodkov po namenih z obrazlo‘itvijo od-
hodkov.

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani na~rtova-
ni prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe, pri-
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hodki iz naslova finan~ne izravnave, prihodki od upravljanja
in razpolaganja s premo‘enjem, prihodki po zakonu o stavb-
nih zemlji{~ih in drugi prihodki v skladu z zakonom in ob-
~inskimi predpisi ter na~rtovani odhodki na ravni ob~ine.

V ra~unu financiranja se izkazuje odpla~evanje dolgov
in zadol‘evanje ob~ine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

2. ~len
Prora~un Ob~ine Jesenice za leto l995 obsega prihodke

v vi{ini 1.419,589.000 SIT in odhodke v vi{ini 1.483,089.000
SIT. Primanjkljaj rednega dela prora~una zna{a 63,500.000
SIT.

Ra~un financiranja Ob~ine Jesenice za leto 1995 obse-
ga prihodke v vi{ini 63,500.000 SIT in odhodke v vi{ini 0,00
SIT.

3. ~len
V prora~unu so zagotovljena sredstva za delo ob~inskih

organov in ob~inske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti
na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, otro{kega varstva, so-
cialnega varstva, kulture, {porta, raziskovalne dejavnosti,
zdravstva in drugih dru‘benih dejavnosti, sredstva za sub-
vencije in teko~e prenose v gospodarske javne slu‘be, po‘ar-
no varstvo in varstvo pred naravni mi in drugimi nesre~ami,
mrli{ko ogledno slu‘bo in druge namene.

4. ~len
Ob~ina Jesenice v letu l995 razpolaga s sredstvi, ki

bodo vpla~ana v njen prora~un do konca leta, s prihodki od
davka od pla~il za storitve pa do konca podalj{anega prora-
~unskega leta.

Sredstva prora~una za leto 1995 se nakazujejo prora-
~unskim porabnikom do konca prora~unskega leta in do 31.
januarja naslednjega leta za poravnavo obveznosti, ki se na-
na{ajo na prora~unsko leto.

V prora~un Ob~ine Jesenice za leto 1995 se vklju~i
pripadajo~i del prihodkov in odhodkov od 1. januarja 1995
dalje, ki se je za~asno izvr{eval preko lo~enega ra~una Ob~i-
ne Jesenice.

5. ~len
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse upo-

rabnike v okviru dose‘enih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti, ~e ni v zakonu, posebnem aktu ob~i-
ne, splo{nem delu prora~una ali s pogodbo med ob~ino in
uporabnikom druga~e dolo~eno.

Sredstva za pla~e, prispevke delodajalca in osebne pre-
jemke delavcev ob~inske uprave se zagotavljajo v vi{ini,
opredeljeni v 51. ~lenu zakona o izvr{evanju prora~una Re-
publike Slovenije.

Sredstva za pla~e in druge osebne prejemke delavcev v
javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na na~in, kot je
dolo~eno v zakonu o izvr{evanju prora~una Republike Slove-
nije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v
vi{ini, navedeni v posebnem delu prora~una.

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

ki so dolo~eni s prora~unom.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni

vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanmi pogoji za upo-
rabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu ob~ine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena za
posamezne namene.

Sredstva prora~una se uporabijo za pla~evanje ‘e oprav-
ljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predpla~il je mo‘no le
ob primernem zavarovanju predpla~il.

7. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan oziroma

od njega poobla{~ena oseba. Vodja ra~unovodsko finan~ne
slu‘be kontrolira  in odgovarja za formalno pravilnost nalo-
gov in odredb, za zakonitost, upravi~enost in namembnost
porabe pa odgovarjajo predstojniki notranjih organizacijskih
enot, ki odrejajo izpla~ila iz prora~una za posamezna po-
dro~ja. Za neizterjane predpisane davke in prispevke odgo-
varjajo predstojniki organov, ki so za to zadol‘eni.

8. ~len
Sredstva teko~e prora~unske rezerve za financiranje po-

sameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju pro-
ra~una ni bilo mogo~e predvideti ali zagotoviti zadostnih
sredstev, se oblikujejo v vi{ini 4,281.000 SIT.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan, ki o porabi sredstev trimese~no obve{~a ob~inski
svet.

9. ~len
Sredstva obvezne prora~unske rezerve se oblikujejo v

vi{ini 0,5  prihodkov prora~una.
Izlo~anje v rezervo se izvr{uje praviloma mese~no, naj-

kasneje pa do konca leta in preneha, ko sredstva rezerve
dose‘ejo 2% dose‘enih prihodkov prora~una za zadnje leto.

Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev prora~unu, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno;
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~.
Sredstva za namene iz 1., 3., in 4. to~ke se dajejo brez

obveznosti vra~anja, sredstva iz 2. to~ke pa morajo biti vr-
njena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3.
in 4. to~ke prej{njega odstavka odlo~a ob~inski svet, za na-
mene iz 2. to~ke in za namene iz 1. in 4. to~ke do vi{ine
500.000 SIT za posamezni namen pa odlo~a ‘upan.

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

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva obvezne rezerve prora~una,
2. najame posojilo najve~ do 5% zagotovljene porabe,

ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O uporabi sredstev in najetju posojila iz prvega odstav-

ka tega ~lena odlo~a ‘upan, ki o ukrepih iz prvega odstavka
obvesti ob~inski svet in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.

11. ~len
@upan je poobla{~en, da deponira prosta likvidna sreds-

tva na ‘iro ra~unih sredstev javne porabe pri finan~nih orga-
nizacijah in za prenos prostih likvidnih sredstev zaradi pre-
mo{~anja likvidnostnih te‘av med ra~uni sredstev javne
porabe.

12. ~len
Ob~ina se v letu 1995 lahko zadol‘i za financiranje

investicije v sanacijo deponije komunalnih odpadkov Mala
Me‘akla.
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Zadol‘itev se lahko izvede z najetjem posojila. Posojilo
bo vrnjeno iz obstoje~ih virov sredstev prora~una ali iz na
novo uvedenih virov.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.

13. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

Ob~ina Jesenice, se smejo dolgoro~no zadol‘evati le s so-
glasjem ustanovitelja.

Ob~ina sme dati poro{tvo za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar najve~
do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem daje poro{tvo.

O soglasju in poro{tvu iz prvega in drugega odstavka
tega ~lena odlo~a ob~inski svet.

14. ~len
Vsako izpla~ilo iz prora~una mora imeti za podlago listi-

ne, s katerimi se ugotavljata obveznost in vi{ina izpla~ila.

15.~len
Do sprejetja zakona o javnih naro~ilih se mora nabava

opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora-
~un (odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naro~il – Uradni list RS, {t. 28/93 in 19/94).

16. ~len
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finan~nim, mate-

rialnim in ra~unovodskim poslovanjem uporabnikov glede
na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.

^e pri prora~unskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne
uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v prora~un ter o tem
obvestiti ob~inski svet.

Za zakonitost, upravi~enosti in namembnost porabe
sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov prora~una od-
govarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja ra~uno-
vodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku prora~una.

17.~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni predlo‘iti finan~ne na-

~rte za leto 1995 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. Uporabniki so dol‘ni do 28. 2. 1996 ob~ini predlo‘iti
poro~ila o delu in zaklju~ne ra~une za leto 1995.

18. ~len
@upan je poobla{~en, da v okviru skupnega obsega pro-

ra~unskih sredstev spremeni namen in vi{ino sredstev za
posamezne namene, ~e s tem ni bistveno ogro‘eno izvajanje
nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar najve~
do 10%.

19. ~len
Splo{ni in posebni del prora~una sta sestavna dela tega

odloka.

20. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 403/01-95
Jesenice, dne 13. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice

Valentin Marke‘, in‘. l. r.

KO^EVJE

2284.

Na podlagi prvega odstavka 49. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94) in 16. ~lena
statuta Ob~ine Ko~evje (Uradni list RS, {t. 39/95) je na
predlog ‘upana Ob~ine Ko~evje Ob~inski svet ob~ine Ko-
~evje na seji dne 26. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave ter

o delavcih v upravi Ob~ine Ko~evje

1. ~len
Naloge ob~ine opravlja ob~inska uprava.
Ob~inska uprava ima notranje organizacijske enote.

2. ~len
Delo ob~inske uprave vodi ‘upan.
Pri vodenju dela mu pomaga tajnik ob~ine.

3. ~len
Ob~inska uprava opravlja na delovnih podro~jih, dolo-

~enih s tem odlokom, vse upravne naloge razen tistih, ki so s
statutom in odloki poverjene drugim organom.

Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje predpisov za izvr{evanje statuta, odlokov ter

drugih splo{nih aktov in odlo~itev ob~inskega sveta ter ob-
~inskih odborov,

– izdajanje posami~nih upravnih aktov,
– priprava splo{nih aktov, prora~una in zaklju~nega ra-

~una, drugih aktov, poro~il in drugih gradiv za ob~inske
odbore in ob~inski svet,

– upravljanje z ob~inskim premo‘enjem,
– zagotavljanje izvajanja javnih slu‘b in nadzor nad

njihovim izvajanjem,
– pospe{evanje razvoja na podro~ju gospodarstva in

dru‘benih dejavnosti,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih predpisov,
– nadzorstvo nad javnim redom in mirom, mirujo~im

prometom in komunalno urejenostjo.

4. ~len
Ob~inska uprava ima naslednje notranje organizacijske

enote:
– urad ‘upana,
– oddelek za prora~un in finance,
– oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske jav-

ne slu‘be,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za dru‘bene dejavnosti.
Urad in oddelek vodi vodja notranje organizacije enote

(na~elnik).

5. ~len
Urad ‘upana opravlja:
– pravne strokovne naloge,
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega

zna~aja, pomembne za delovanje ob~inske uprave: kadrov-
ske zadeve, informatika, pisarni{ka opravila, tehni~ne naloge
– vzdr‘evanje in podobne naloge,

– strokovne in organizacijske naloge za ob~inski svet,
– strokovne in organizacijske naloge za ‘upana,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, refe-

rendumi in ljudsko iniciativo,
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– re{uje vloge in prito‘be v zvezi z delom ob~inske
uprave,

– vodi vlo‘i{~e, skrbi za organizacijo delovanja arhiva,
– protokolarne zadeve,
– naloge na podro~ju civilne za{~ite,
– opravlja koordinacijo z Ministrstvom za obrambo in

Ministrstvom za notranje zadeve RS,
– opravlja koordinacijo s krajevnimi skupnostmi,
– spremlja izvajanje nalog krajevnih skupnosti,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na po-

dro~ju stikov z javnostjo.

6. ~len
Oddelek za prora~un in finance opravlja naloge na na-

slednjih podro~jih:
– spremlja predpise s podro~ja javnih in drugih financ,
– pripravlja predlog prora~una, rebalansa prora~una in

zaklju~nega ra~una,
– pripravlja akte s podro~ja financ,
– finan~no poslovanje,
– blagajni{ko poslovanje,
– ra~unovodstvo in knjigovodstvo,
– nadzoruje in spremlja porabo prora~unskih sredstev,

vrednostnih papirjev,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco ob~ine skladno s fi-

nan~nimi predpisi, s katero izkazuje vrednost svojega premo-
‘enja,

– nadzoruje zara~unavanje davkov na nepremi~nine,
– obra~unava obro~no odpla~evanje stanovanj,
– obra~unava najemnine za stanovanja in poslovne pro-

store,
– obra~unava najemnine za parkirne prostore, stojnice
– vodenje ra~unov drugih uporabnikov (ob~inski skladi,

CSD, prora~un Ob~ine Osilnice itd.).
Oddelek za prora~un in finance opravlja tudi druge na-

loge s podro~ja prora~una in financ, ki sodijo v pristojnost
ob~inske uprave.

7. ~len
Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne

slu‘be opravlja naloge z naslednjih podro~ij:
– pospe{evanje na podro~ju razvoja gospodarstva,
– pospe{uje in razvija podjetni{tvo, obrt, trgovino,
– izvaja naloge upravljanja kmetijskih zemlji{~ in goz-

dov,
– analizira in spremlja teko~a gibanja na podro~ju gos-

podarstva z vidika zaposlovanja,
– organizira javna dela,
– izvaja dejavnost promocijskega centra in turisti~ne

informacijske slu‘be,
– sodeluje s turisti~nimi dru{tvi,
– predlaga vi{ino turisti~ne takse,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na po-

dro~ju medmestnega, medob~inskega in mednarodnega so-
delovanja,

– usklajuje razvojne programe gospodarskih javnih
slu‘b,

– predlaga na~in opravljanja obveznih in izbirnih go-
spodarskih javnih slu‘b,

– vodi postopke podeljevanja koncesij in izbire konce-
sionarjev,

– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem go-
spodarskih javnih slu‘b,

– vodi nadzor nad izvajanjem nalog koncesionarjev,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih

dobrin in storitev,
– predlaga prometni re‘im,

– skrbi za prometne naprave,
– skrbi za lokalne javne ceste, poti in gozdne ceste,
– opravlja nadzor nad mirujo~im prometom,
– pripravlja stanovanjski program,
– zagotavlja neprofitno stanovanjsko gradnjo in gradnjo

socialnih stanovanj in oddajo stanovanj,
– upravlja in gospodari z ob~inskim premo‘enjem,
– opravlja strokovne naloge za upravljanje in gospodar-

jenje s poslovnimi in upravnimi prostori,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z oddajo in naje-

mom poslovnih in drugih objektov ter prostorov,
– vodi evidenco ob~inskega premo‘enja.
Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne

slu‘be opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti ob~inske
uprave, ki se nana{ajo na gospodarske javne slu‘be in inve-
sticije v gospodarsko infrastrukturo.

8. ~len
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge z nasled-

njih podro~ij:
– urejanje prostora in urbanizma,
– lokacijske in gradbene zadeve v pristojnosti ob~ine,
– daje informacije ob~anom v zvezi z urejanjem prosto-

ra, predvsem o mo‘nosti gradnje,
– varstvo okolja (razen nalog na podro~ju javnih slu‘b

varstva okolja),
– pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis urba-

nisti~no arhitektonskih nate~ajev,
– izdeluje projektne naloge, pridobiva potrebne idejne

re{itve za lokacijske dokumentacije ter jih usklajuje med
posameznimi nosilci nalog,

– in{pekcijski nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih
predpisov,

– premo‘enjsko pravne slu‘be,
– sklada stavbnih zemlji{~.
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi druge naloge

na podro~ju okolja in prostora, ki sodijo v pristojnost ob~in-
ske uprave.

9. ~len
Oddelek za dru‘bene dejavnosti opravlja naloge na na-

slednjih podro~jih: {olstvo, otro{ko varstvo, zdravstvo, so-
cialno skrbstvo, kultura in {port.

Skupne naloge oddelka:
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge
– pripravlja plane in razporeja sredstva namenjena de-

javnostim,
– usklajuje in spremlja programe ter dolo~a kriterije in

merila za vrednotenje teh programov,
– zagotavlja in spremlja sredstva za investicijsko vzdr-

‘evanje in usklajuje nove investicije,
– vodi postopke podeljevanja koncesij.
[olstvo in otro{ko varstvo:
– usklajuje organiziranost in mre‘o O[, vrtcev in prevo-

ze u~encev,
– predlaga vsebino nadstandardnih storitev v osnovnem

{olstvu in otro{kem varstvu,
– vodi kadrovsko {tipendiranje za osnovne {ole, glasbe-

no {olo in vrtce.
Zdravstvo in socialno skrbstvo:
– skrbi za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti,
– opravlja strokovna opravila v zvezi z dolo~anjem in

zagotavljanjem mre‘e javne zdravstvene slu‘be,
– vodi nadzor nad izvajalci osnovnega zdravstvenega

varstva,
– skrbi za razvojne programe socialnega varstva, skrbi

za uresni~evanje in uveljavljanje socialno-varstvenih pomo~i,
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– planira in spremlja delo humanitarnih dru{tev,
– na~rtuje politiko re{evanja romskega vpra{anja.
Kultura in {port:
– zagotavlja razvoj kulturnih in {portnih programov na

podlagi kriterijev in meril za financiranje teh programov,
– spremlja in koordinira delo ljubiteljske kulture, profe-

sionalne kulture, {portnih dejavnosti in tehni~ne kulture ter
prireditev z drugih podro~ij, ki so ob~inskega pomena,

– na podlagi programov usmerja in usklajuje kulturne in
{portne prireditve v ob~ini,

– nadzoruje delo in porabo javnih sredstev v kulturi in
{portu,

– spremlja in analizira stanje na podro~ju kulture in
{porta,

– izvaja programsko svetovalno dejavnost,
– opravlja strokovne naloge za izdajo soglasij in mnenj

za kulturne in {portne prireditve,
– pripravlja, vodi in izdaja koledar {portnih in kulturnih

prireditev.

10. ~len
Naloge in pristojnosti ob~inske uprave na podro~jih, ki

niso na{teta v 6., 7., 8. in 9. ~lenu opravlja tista notranja
organizacijska enota, v katere delovno podro~je spada naloga
po svoji naravi.

^e je naloga tak{na, da po svoji naravi ne spada v
delovno podro~je nobenega izmed organov v sestavi, jo oprav-
lja ‘upanov urad.

11. ~len
Za izvedbo zahtevnej{ih nalog, ki po svoji naravi zahte-

vajo sodelovanje delavcev razli~nih strok, oziroma delavcev
iz razli~nih podro~ij dela in notranjih organizacijskih enot, se
oblikujejo projektne skupine. Projektno skupino s sklepom
dolo~i ‘upan ali tajnik ob~inske uprave, ~e ga pooblasti ‘u-
pan.

12. ~len
O izlo~itvi predstojnika notranje organizacijske enote

ali drugega delavca v upravi odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi ‘upana odlo~i ob~inski svet, ki v tem prime-

ru tudi odlo~i v upravni stvari.

13. ~len
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje

‘upan. Za sprejemanje v delovno razmerje lahko ‘upan poob-
lasti delavca v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Vi{je upravne delavce in upravne delavce imenuje v
naziv ‘upan. @upan tudi odlo~a o njihovem napredovanju v
vi{ji naziv oziroma v vi{ji pla~ilni razred in o njihovi razre{i-
tvi.

Koeficient za dolo~anje pla~e in druge sestavine pla~e
zaposlenih v ob~inski upravi dolo~i ‘upan.

O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a ‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.

14. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se primerno uporabljajo

dolo~be zakona o delavcih v dr‘avni upravi (Uradni list RS,
{t. 15/90), zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘av-
nih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t.
18/94), kakor tudi dolo~be uredbe o skupnih temeljih za
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v uprav-
nih organih (Uradni list RS, {t. 8/91).

Samostojni svetovalec ‘upana in predstojnik notranje
organizacijske enote (na~elnik) ima polo‘aj vi{jega upravne-
ga delavca.

15. ~len
Ob~inska uprava prevzame tiste delavce biv{e ob~ine,

ki opravljajo naloge, ki spadajo v delovno podro~je ob~inske
uprave.

16. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 014-5/95-1/1
Ko~evje, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

2285.

Na podlagi 4. ~lena zakona o poslovnih stavbah in po-
slovnih prostorih (Uradni list SRS, {t. 18/74 in 34/88) in 16.
~lena statuta Ob~ine Ko~evje, je Ob~inski svet ob~ine Ko-
~evje na seji dne 26. 7. 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem pravilnikom se v skladu z zakonom o poslovnih

stavbah in poslovnih prostorih dolo~a postopek in pogoje za
oddajo poslovnih prostorov v najem, ki so v lasti Ob~ine
Ko~evje.

2. ~len
Dolo~be tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za

oddajo drugih objektov oziroma javnih povr{in za opravlja-
nje poslovnih dejavnosti, na katerih je lastnik Ob~ina Ko-
~evje.

3. ~len
O oddaji poslovnega prostora v najem odlo~a komisija

za razvoj drobnega gospodarstva (v nadaljevanju: komisija),
ki jo imenuje Ob~inski svet ob~ine Ko~evje (v nadaljevanju:
ob~inski svet). O prito‘bi zoper sklep komisije odlo~a ob~in-
ski svet.

Komisija je za svoje delo odgovorna ob~inskemu svetu,
kateremu poro~a o svojem delu.

Administrativno-tehni~na opravila v zvezi z oddajo po-
slovnih prostorov v najem opravlja Oddelek za gospodarstvo,
turizem in gospodarske javne slu‘be Ob~ine Ko~evje, kateri
tudi sprejema vloge za pridobitev poslovnega prostora v
najem.

4. ~len
S poslovnimi prostori, oddanimi v smislu dolo~b tega

pravilnika, gospodari Ob~ina Ko~evje v skladu z obstoje~imi
predpisi.

Najemno pogodbo z uporabnikom poslovnega prostora
sklene Ob~ina Ko~evje na podlagi pravnomo~nega sklepa o
oddaji poslovnega prostora.
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II. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE

5. ~len
Komisija ima pet ~lanov, ki jih imenuje ob~inski svet za

{tiri leta. Komisija dela na sejah. Veljavno sklepa, ~e je na
seji navzo~a ve~ina njenih ~lanov. Odlo~itve sprejema z ve-
~ino glasov vseh ~lanov. Na seji se pi{e zapisnik.

Komisija opravlja naslednje naloge:
– zbere podatke o poslovnem prostoru, ki se oddaja v

najem ter opredeli pogoje javnega nate~aja;
– sprejme sklep o javnem nate~aju in ga javno objavi;
– pridobi mnenja drugih organizacij in skupnosti, kadar

meni, da so potrebna pred odlo~itvijo o oddaji poslovnega
prostora;

– po izteku roka za zbiranje ponudb opravi ustno licita-
cijo o vi{ini najemnine za poslovni prostor, kadar je za en
poslovni prostor ve~ kandidatov;

– odlo~a o oddaji poslovnega prostora;
– odlo~a o odpovedi ali o odstopu od najemne pogodbe;
– dolo~a namembnost poslovnega prostora;
– daje soglasje k spremembam namembnosti za poslov-

ne prostore, za katere je ‘e bila sklenjena najemna pogodba.

III. ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

6. ~len
Poslovni prostori se lahko oddajajo v najem za opravlja-

nje poslovne dejavnosti podjetjem in drugim pravnim ose-
bam ter samostojnim podjetnikom, ki z lastnim delom in
sredstvi opravljajo dovoljeno gospodarsko ali negospodarsko
dejavnost v skladu z opredelitvami v dru‘benem planu razvo-
ja ob~ine.

7. ~len
Oddaja poslovnega prostora v najem se opravi pravilo-

ma na podlagi javnega nate~aja.
Izjemoma se lahko poslovni prostori oddajajo brez jav-

nega nate~aja, neposredno z najemno pogodbo v naslednjih
primerih:

– ~e se mora dotedanji najemnik izseliti iz poslovnega
prostora zaradi ru{enja poslopja ali zaradi prilagoditve zgrad-
be veljavnemu urbanisti~nemu dokumentu;

– ~e gre za za~asno preselitev najemnika zaradi prenove
ali rekonstrukcije stavbe;

– v posebej utemeljenih primerih po sklepu ob~inskega
sveta.

8. ~len
Brez javnega nate~aja se oddajajo v najem tudi dvorane,

sejne sobe in drugi podobni javni prostori, s katerimi razpola-
ga Ob~ina Ko~evje, dru{tvom, strankam in drugim civilnim
in pravnim osebam za opravljanje njihove dejavnosti za dolo-
~ene dneve, oziroma ure v tednu. Ob~inski svet sprejme
seznam in cenik teh poslovnih prostorov, ki se dajejo v
najem. Kolikor je ve~ interesentov, se odda prostor najugod-
nej{emu ponudniku.

9. ~len
V ~asu najema najemnik odgovarja za vsakr{no {kodo,

ki bi morebiti nastala v prostoru, na opremi ter tehni~nih
sredstvih in drugih sredstvih, ki se dajejo v najem.

10. ~len
Poslovni prostori se oddajo v najem za dolo~en ~as – za

dobo deset let. Najemna pogodba, ki je sklenjena za dolo~en

~as, preneha s pretekom ~asa, za katerega je bila sklenjena ali
pred tem, ~e so podani razlogi za odpoved ali odstop od
najemne pogodbe.

11. ~len
Razpis javnega nate~aja vsebuje:
– lokacijo in povr{ino poslovnega prostora;
– morebitne posebne pogoje v zvezi s stanjem in uredi-

tvijo poslovnega prostora;
– izklicno vi{ino najemnine za poslovni prostor (v dolo-

~enem koledarskem mesecu);
– zahtevo za dokazovanje strokovne usposobljenosti in

drugih pogojev, pomembnih za opravljanje poslovne dejav-
nosti;

– ~as, za katerega se poslovni prostor oddaja v najem;
– rok za zbiranje pismenih ponudb, ki ne sme biti kraj{i

kot 15 dni od dneva objave nate~aja;
– dokaz o uvedbi postopka za pridobitev dovoljenja za

opravljanje poslovne dejavnosti.
Javni nate~aj se objavi v pismeni obliki na oglasni deski

Ob~ine Ko~evje in pristojne krajevne skupnosti. V primeru,
da se na razpis preko oglasne deske nih~e ne prijavi, se
nate~aj objavi v sredstvih javnega obve{~anja.

12. ~len
Kolikor se na nate~aj za oddajo dolo~enega poslovnega

prostora prijavi ve~ kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz nate-
~aja, se opravi licitacijo o vi{ini najemnine za poslovni prostor.

Poslovni prostor pridobi v najem tisti kandidat, ki na
licitaciji izlicitira najvi{jo najemnino.

Zoper odlo~itev o oddaji poslovnega prostora v najem,
lahko vsak kandidat, ki se je udele‘il nate~aja, vlo‘i v 15
dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o izbiri kandidata za
najem poslovnega prostora, ugovor na ob~inski svet. Ugovor
vlo‘i pri komisiji, ki ga odstopi ob~inskemu svetu v dokon-
~no odlo~itev.

IV. ODPOVED NAJEMNE POGODBE

13. ~len
O odpovedi najemne pogodbe odlo~a komisija.
Najemniku se odpove najemna pogodba in zahteva iz-

praznitev poslovnega prostora poleg razlogov po samem za-
konu {e iz naslednjih razlogov:

– ~e najemnik uporablja poslovni prostor na na~in, s
katerim drugega najemnika ali stanovalca ovira pri normalni
uporabi poslovnega prostora oziroma stanovanja;

– ~e najemnik v dogovorjenem roku po prevzemu po-
slovnega prostora ne pri~ne z dejavnostjo;

– ~e najemnik spremeni ali bistveno omejuje poslovno
dejavnost brez soglasja pristojnega organa oziroma najemo-
dajalca;

– ~e najemnik v dogovorjenem roku ne opravi del, ki so
potrebna za vzdr‘evanje poslovnega prostora in spadajo v
njegove stro{ke;

– ~e najemnik za ve~ kot 3 mesece preneha z opravlja-
njem poslovne dejavnosti;

– ~e najemnik odda poslovni prostor v podnajem, oziro-
ma dovoli drugim, da opravljajo dejavnost v poslovnem pro-
storu brez soglasja lastnika;

– ~e je najemnik v zamudi s pla~ilom najemnine dva
meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil;

– ~e najemnik ne pla~a skupnih obratovalnih stro{kov,
ki se pla~ujejo neodvisno od najemnine v stavbi, v roku 15
dni od dneva prejema opomina;

– v drugih, v zakonu in v pogodbi dolo~enih primerih.
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V. KON^NA DOLO^BA

14. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu RS. S pri~etkom veljavnosti tega pravilnika prene-
ha veljati pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradni list SRS, {t. 32/88).

Ko~evje, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

ski program po metodologiji Nove LB, vi{ino zapro{enega
posojila ter {tevilko ‘iro ra~una

7. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predlo‘i-
ti vlogi

a) potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalni-
ce oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register ali potrdi-
lo, da je ob~an pri pristojnemu ob~inskemu upravnemu orga-
nu vlo‘il zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma
pristojnemu sodi{~u priglasitev za vpis v sodni register, ter
predlo‘il vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.

b) dokazila o namenu posojila :
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajno pogod-

bo, overjeno na sodi{~u,
– pri adaptaciji poslovnega prostora, dokazilo o lastni{-

tvu, soglasje lastnika najemnega prostora, gradbeno dovolje-
nje oziroma priglasitev del in predra~un del ;

c) pri nabavi strojev in opreme, predra~un prodajalca ;
d) dokazilo o potrebni ekolo{ki sanaciji dejavnosti ozi-

roma tehnolo{kega procesa, praviloma od pristojnih in{pek-
cijskih slu‘b.

e) dokazila o kreditni sposobnosti za obrtnika oziroma
podjetnika:

– dav~na napoved za preteklo leto (potrjen obrazec za
odmero davka od dejavnosti z vsemi prilogami) in podatki o
poslovanju v teko~em letu

– izjava o dosedanjih kreditih
– potrdilo o pla~anih obveznostih dr‘avi za podjetje

oziroma gospodarsko dru‘bo – ZR za preteklo leto, periodi~-
ni obra~un za teko~e leto in podatki o solventnosti in boniteti

– dokazilo o mo‘nem na~inu zavarovanja za za~etnike –
oceno uspe{nosti investicije.

4. ~len
Spremeni se 9. ~len pravilnika tako, da se glasi:
Pro{njo za posojilo s potrebnimi prilogami vlo‘e prosil-

ci pri Ob~ini Ko~evje. Pro{njo prou~i odbor za finance Ob-
~inskega sveta ob~ine Ko~evje, ki pripravi predlog in ga
predlo‘i v obravnavo in sprejem ob~inskemu svetu. Ob~inski
svet odlo~a o dodelitvi posojila s sklepom. Sklep se vro~i
prosilcem najkasneje v 8 dneh po sprejemu.

5. ~len
Te spremembe in dopolnitve pravilnika za~nejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljajo pa se od 27. 7. 1995 dalje.

[t. 403-16/95-1/1
Ko~evje, dne 27. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

2286.

Na podlagi 16. ~lena statuta Ob~ine Ko~evje (Uradni
list RS, {t. 39/95) je Ob~inski svet ob~ine Ko~evje na seji dne
26. 7. 1995 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R AV I L N I K A

o dodeljevanju posojil za pospe{evanje razvoja malega
gospodarstva v ob~ini Ko~evje

(Uradni list RS, {t. 24/92)

1. ~len
V vseh ~lenih pravilnika o dodeljevanju posojil za pos-

pe{evanje razvoja malega gospodarstva v Ob~ini Ko~evje se
izraz “Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Ko~evje” nadomesti z
izrazom “ Ob~inski svet ob~ine Ko~evje”.

2. ~len
Spremeni se 5.~len pravilnika tako, da se glasi:
Posojila se dodelijo z obrestno mero, ki jo ob razpisu

objavi ob~inski svet. Posojila se dodelijo tako, da se ohranja
realna vi{ina glavnice na na~in in pod pogoji pod katerimi se
ohranja realna vi{ina vezanega depozita.

3. ~len
Spremeni se 8. ~len pravilnika tako, da glasi:
Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme ob~inski

svet in se javno objavi.
Razpis vsebuje:
1. dolo~bo pravilnika, na podlagi katerega se razpis ob-

javi,
2. skupen znesek sredstev, namenjenih za posojila,
3. namene, za katere se dodeljujejo posojila,
4. pogoje, pod katerimi se dodeljuje posojilo:
– najdalj{o dobo vra~anja,
– vi{ino obrestne mere,
– na~in zavarovanja posojila,
– dolo~bo, da se posojila odobravajo najve~ do vi{ine

50% predra~unske vrednosti investicije,
– na~in valorizacije posojil,
5. rok za vlo‘itev pro{enj, ki ne sme biti kraj{i od 15 dni

od dneva objave in naslov, na katerega se vlo‘ijo pro{nje
6. navedbo podatkov, ki jih mora pro{nja za posojilo

vsebovati: ime in priimek in stalno bivali{~e oziroma firmo
in naslov prosilca, dejavnost, opis investicije z obrazlo‘itvijo
namena – tehnolo{kega procesa, opis tr‘nosti programa, za-
gotavljanja delovnih mest, lokacijo in predra~unsko vrednost
investicije z viri in terminskim planom investicije, investicij-

LENART

2287.

Na podlagi 3. ~lena zakona o funkcionarjih v dr‘avni
upravi (Uradni list RS, {t. 30-1530/90, 18-745/91, 22-1010/91,
2-24/91-I in 4-127/93) ter 21. ~lena statuta Ob~ine Lenart
(Uradni list RS, {t. 33-1619/95) je Ob~inski svet ob~ine
Lenart na seji dne 13. 7. 1995 sprejel
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P R A V I L N I K
o dolo~anju pla~ funkcionarjem in vi{jim upravnim

delavcem Ob~ine Lenart

1. ~len
S tem pravilnikom so dolo~ene osnove in merila za

dodelitev pla~ funkcionarjem, ki so izvoljeni na neposrednih
volitvah ali jih voli ali imenuje ob~inski svet in vi{jim uprav-
nim delavcem.

2. ~len
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo imajo pra-

vico v skladu z 2. ~lenom zakona o funkcionarjih v dr‘avnih
organih (Uradni list RS, {t. 30-1530/90, 18-745/91, 22-1010/91,
2-24/91-I in 4-127/93) (v nadaljevanju: zakona o funkcionar-
jih) do pla~e, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadome-
stila osebnega dohodka ter do povra~ila stro{kov, ki jih imajo
pri delu in v zvezi z delom.

Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo imajo
pravico v skladu z zakonom o funkcionarjih do nadomestila
pla~e oziroma izgubljenega zaslu‘ka, pravico do dela pla~e
dolo~ene za funkcijo ter do povra~ila stro{kov, ki jih imajo
pri delu in v zvezi z delom.

3. ~len
Pla~a je sestavljena iz osnovne pla~e, dela pla~e za

delovno uspe{nost oziroma funkcijskega dodatka in dodat-
kov.

Osnovna pla~a se dolo~i na podlagi osnove za obra~un
pla~ in koli~nika.

Osnova za obra~un pla~e je izhodi{~na pla~a za I. tarifni
razred dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti.

4. ~len
Pla~a funkcionarja se pove~a za odstotek za vrednotenje

delovnih izku{enj ter za odstotek vrednotenja delovne uspe-
{nosti oziroma funkcijskega dodatka oziroma za dodatno de-
lovno obremenjenost.

5. ~len
Najvi{ji koli~nik v ob~ini je dolo~en s sklepom o razvr-

stitvi ob~in v skupine in dolo~itvi koli~nika za najvi{je vred-
noteno funkcijo v posamezni skupini, ki ga sprejme Komisija
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve.

6. ~len
Pla~e ostalim funkcionarjem Ob~ine Lenart, ki jih ime-

nuje in voli ob~inski svet v skladu s 66. ~lenom statuta
Ob~ine Lenart (Uradni list RS, {t. 33-1619/95), dolo~i Komi-
sija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja (v nadalje-
vanju: komisija) ob upo{tevanju najvi{jega koli~nika.

Za vi{je upravne delavce dolo~i pla~o komisija v skladu
s 4. ~lenom zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘av-
nih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t.
18-727/94) upo{tevajo~ pri tem na~rt delovnih mest in siste-
mizacijo ter mo‘nosti napredovanja.

7. ~len
Razmerje pla~ od najvi{jega koli~nika navzdol dolo~a

komisija v skladu z odgovornostjo posameznih funkcij upo-
{tevajo~ pri tem 100.b ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72-2629/93 in 6-289/94 – odlo~ba US RS,
in Uradni list RS, {t. 57-2035/94 in 14-677/95), ki dopu{~a

da 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.

8. ~len
Funkcionarjem, ki opravljajo svojo funkcijo nepoklicno

se lahko dolo~i pla~a v skladu s 13. ~lenom zakona o funk-
cionarjih v vi{ini najve~ 33% pla~e, ki bi jo prejemal funk-
cionar za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni ~as.
Procent osebnega dohodka, ki ga bo prejemal funkcionar
dolo~i komisija v skladu z odgovornostjo in obsegom del, ki
jih opravlja.

9. ~len
Funkcionarji so upravi~eni do delovne uspe{nosti oziro-

ma funkcijskega dodatka, ki lahko zna{a za najvi{je ovredno-
teno funkcijo v ob~ini do 50% pla~e. Delovno uspe{nost
oziroma funkcijski dodatek dolo~a komisija v skladu z odgo-
vornostjo in obsegom del za posamezno funkcijo in uspe{ne-
ga opravljanja le-te. Delovna uspe{nost oziroma funkcijski
dodatek se dolo~a trimese~no.

Delovno uspe{nost vi{jih upravnih delavcev dolo~a ko-
misija v skladu s 17. ~lenom zakona o razmerjih pla~ v javnih
zavodih, dr‘avnih organih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, {t. 18-727/94) (v nadaljevanju: zakon o razmerjih pla~)
na predlog tajnika ob~ine.

10. ~len
Funkcionarji in vi{ji upravni delavci so upravi~eni do

dela pla~e iz naslova minulega dela, in sicer za vsako za~eto
leto delovne dobe 0,5%, vendar najve~ do 20%, odstotek se
za ‘enske, ki imajo ve~ kot 25 let delovne dobe pove~a {e za
0,25% za vsako za~etno leto delovne dobe nad 25 let.

11. ~len
Vi{ji upravni delavci lahko v skladu s 14. ~lenom zako-

na o razmerjih pla~ napredujejo.

12. ~len
Svetniki imajo za delo v svetu in drugih organih, v

katerih delujejo, pravico do sejnine.
Pravico do sejnine imajo tudi drugi kot so ‘upan, pod-

‘upan, zunanji ~lan raznih odborov in komisij ob~inskega
sveta in v sosvetu na~elnika upravne enote.

Pravico do pove~ane sejnine imajo predsedniki odborov
in komisij za vodenje sej, ki funkcijo opravljajo nepoklicno
in za to ne prejemajo nadomestila ali dela pla~e. Funkcionar-
ji, ki pa prejemajo nadomestila oziroma del pla~e pa so
opravi~eni le do sejnine.

13. ~len
Ta pravilnik sprejme Ob~inski svet ob~ine Lenart.

14. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 06108-16/95
Lenart, dne 13. julija 1995.

 Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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MURSKA SOBOTA

2288.

Na podlagi 29. in 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in 23. in
33. ~lena statuta Mestne ob~ine Murska Sobota (Uradni list
RS, {t. 28/95) je svet Mestne ob~ine Murska Sobota na seji,
dne 20. junija 1995 sprejel

P O S L O V N I K
mestnega sveta Mestne ob~ine Murska Sobota

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem poslovnikom se ureja organizacija in na~in dela

mestnega sveta Mestne ob~ine Murska Sobota (v nadaljnjem
besedilu: mestni svet) in njegovih delovnih teles, ter uresni-
~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov mestnega sveta.

Za ~lane mestnega sveta se na podlagi tega poslovnika
uporablja naziv ~lan mestnega sveta oziroma skraj{ano “mest-
ni svetnik” oziroma “mestna svetnica”.

2. ~len
Mestni svet in njegova delovna telesa poslujejo v slo-

venskem jeziku.
Delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles je jav-

no. Javnost se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e tako zaradi
splo{nih koristi odlo~i mestni svet ali njegovo delovno telo.

3. ~len
Mestni svet predstavlja predsednik mestnega sveta. V

primeru odsotnosti predsednika, ga nadome{~a podpredsed-
nik mestnega sveta.

4. ~len
Mestni svet ima svoj pe~at z naslednjo vsebino: “Mest-

na ob~ina Murska Sobota - Mestni svet.”

II. KONSTITUIRANJE MESTNEGA SVETA

1. Sklic in potek prve seje

5. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega mestnega sveta skli~e dote-

danji predsednik mestnega sveta. Do izvolitve predsednika
mestnega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan mestnega sveta. ̂ e
je ta zadr‘an, ali ~e odkloni vodenje seje, vodi sejo ~lan
mestnega sveta, ki ga dolo~i mestni svet.

6. ~len
Mestni svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je

potrjenih ve~ kot polovica mandatov ~lanov mestnega sveta.

7. ~len
Mestni svet imenuje na prvi seji Komisijo za mandatna

vpra{anja, volitve in imenovanja. Komisija ima predsednika
in {est ~lanov. V komisiji morajo biti zastopane politi~ne
stranke, ki imajo mandat v mestnem svetu.

8. ~len
Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

se predlo‘i poro~ilo ob~inske volilne komisije, potrdila o

izvolitvi ~lanov mestnega sveta in morebitne prito‘be kandi-
datov ali predstavnikov list.

9. ~len
Mandate ~lanov mestnega sveta potrdi mestni svet na

predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvoli-
tvi ter o vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandida-
tov ali predstavnikov list.

Mestni svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki niso
sporni, o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.

^lan mestnega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme
glasovati o potrditvi svojega mandata. [teje se, da je mestni
svet z odlo~itvijo o spornem mandatu odlo~il tudi o prito‘bi
kandidata ali predstavnika liste kandidatov, vlo‘eni pri mest-
nem svetu.

2. Volitve predsednika in podpredsednika mestnega
sveta

10. ~len
Mestni svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in

podpredsednika mestnega sveta za dobo 4 let.
Kandidata za predsednika mestnega sveta lahko predla-

ga najmanj ~etrtina ~lanov mestnega sveta.
Mestni svet izvoli predsednika mestnega sveta z javnim

glasovanjem.
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. ̂ e tudi v drugem krogu noben kandidat
ne dobi potrebne ve~ine se kandidacijski postopek ponovi.

Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

3. Imenovanje sekretarja mestnega sveta

11. ~len
Mestni svet imenuje na predlog komisije za mandatna

vpra{anja, volitve in imenovanja sekretarja, ki pomaga pred-
sedniku pri pripravi in vodenju sej sveta in organizira stro-
kovno in administrativno delo za mestni svet in njegova
delovna telesa.

^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega
razmerja, ga sklene v mestni upravi.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI ̂ LANOV MESTNEGA
SVETA

1. Splo{ne dolo~be

12. ~len
Pravice in dol‘nosti ~lanov mestnega sveta so dolo~ene

v ustavi, statutu mestne ob~ine in v tem poslovniku.
^lani mestnega sveta imajo pravico in dol‘nost, da se

udele‘ujejo sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles,
katerih ~lani so, pravico, da predlagajo obravnavo vpra{anj in
dajejo pobude, dol‘nost varovanja podatkov zaupne narave,
pravico do povra~ila stro{kov v zvezi z opravljanjem funkci-
je ob pogojih, ki so dolo~eni s posebnim sklepom mestnega
sveta.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3726 [t. 48 – 18. VIII. 1995

13. ~len
^lan mestnega sveta ima pravico zahtevati od ‘upana

oziroma ob~inske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu
potrebna v zvezi z delom v mestnem svetu in njegovih delov-
nih telesih.

14. ~len
^lan mestnega sveta ne more biti klican na odgovornost

zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je izrekel pri opravlja-
nju svoje funkcije.

15. ~len
^lan mestnega sveta se je dol‘an udele‘evati sej mest-

nega sveta in njegovih delovnih teles, katerih ~lan je.
^lan mestnega sveta, ki ne more priti na sejo mestnega

sveta ali njegovega delovnega telesa, katerega ~lan je, mora o
tem in o razlogih za to obvestiti predsednika mestnega sveta
oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do za~etka
seje, razen ~e tega ne more storiti zaradi vi{je sile.

^e se ~lan delovnega telesa iz neopravi~enih razlogov
ne udele‘i treh sej v posameznem letu, lahko predsednik
delovnega telesa predlaga njegovo razre{itev.

Sekretar mestnega sveta vodi sprotno evidenco prisotnih
~lanov na sejah mestnega sveta oz.njegovih delovnih teles.

2. Vpra{anja in pobude

16. ~len
Na redni seji mestnega sveta je praviloma predvidena

posebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude ~lanov
mestnega sveta.

17. ~len
Vpra{anja ~lanov mestnega sveta morajo biti kratka in

postavljena tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V
nasprotnem primeru predsedujo~i ~lana mestnega sveta na to
opozori in ga pozove, da vpra{anje ustrezno dopolni oziroma
konkretizira.

18. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud morajo biti na seji

mestnega sveta navzo~i ‘upan, tajnik mestne uprave in vodji
posameznih oddelkov mestne uprave, glede na vsebino obrav-
navanih vpra{anj.

19. ~len
^lan mestnega sveta ima pravico postaviti vpra{anje

‘upanu v zadevah iz njegove pristojnosti in pristojnosti mest-
ne uprave.

^lan mestnega sveta lahko postavi vpra{anje pisno ali
ustno na seji mestnega sveta.

Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati ve~ kot pet
minut.

Predsednik mestnega sveta mora pisno vpra{anje takoj
poslati ‘upanu.

20. ~len
^e je vpra{anje postavljeno pisno, mora ‘upan odgovo-

riti nanj pisno najkasneje do naslednje seje mestnega sveta.
Na ustno vpra{anje mora ‘upan odgovoriti na isti seji,

na kateri je bilo vpra{anje postavljeno. ^e tega ne more
storiti, mora to obrazlo‘iti. V takem primeru mora na vpra{a-
nje odgovoriti pisno najkasneje do prve naslednje seje.

^e odgovora v navedenem roku ni bilo mogo~e pripra-
viti je potrebno ~lana mestnega sveta seznaniti z razlogi
oziroma problemi pri pripravi odgovora in z rokom, v kate-
rem bo odgovor prejel.

Potem, ko je ~lan mestnega sveta na seji dobil odgovor
na svoje ustno vpra{anje, ima pravico postaviti dopolnilno
vpra{anje, ki ne sme trajati ve~ kot tri minute.

21. ~len
Predsednik mestnega sveta odgovor ‘upana na pisno

vpra{anje takoj po{lje ~lanu mestnega sveta, ki ga je postavil
in z njim seznani tudi vse ~lane mestnega sveta.

Potem, ko je ~lan mestnega sveta dobil odgovor na
svoje pisno vpra{anje, ima pravico postaviti dopolnilno vpra-
{anje. Postavi ga lahko pisno ali ustno na prvi naslednji seji
mestnega sveta.

^e vpra{anje opozarja na posebno problematiko lahko
mestni svet sklene, da se obravnava kot posebna to~ka dnev-
nega reda.

22. ~len
^lan mestnega sveta ima pravico dati pobudo ‘upanu za

ureditev dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukre-
pov.

Pobudo lahko da pisno ali ustno na seji mestnega sveta.
Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet minut.
Pisno pobudo ~lan mestnega sveta predlo‘i predsedniku

mestnega sveta, ta pa z njo seznani druge ~lane.

23. ~len
^e se pisna pobuda nana{a na zadeve iz pristojnosti

‘upana, jo predsednik mestnega sveta takoj po{lje ‘upanu.
@upan mora odgovoriti na pobudo ~lana mestnega sveta

v 30 dneh od dne, ko je dobil pisno pobudo, ali od dneva seje
mestnega sveta, na kateri je bila dana ustna pobuda.

IV. DELOVNO PODRO^JE MESTNEGA SVETA

24. ~len
Mestni svet opravlja zadeve iz svojih pristojnosti, ki jih

dolo~ajo ustava, zakoni, statut mestne ob~ine in odloki izdani
na podlagi statuta. Pristojnosti mestnega sveta so dolo~ene v
statutu mestne ob~ine.

V. SEJE MESTNEGA SVETA

1. Sklicevanje sej

25. ~len
Predsednik sklicuje seje mestnega sveta na lastno pobu-

do, mora pa jih sklicati na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta, nadzornega odbora in ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma enkrat
mese~no, vendar pa najmanj enkrat v treh mesecih.

Seje mestnega sveta so praviloma v za~etku tedna. ^e
predsednik mestnega sveta na predlog ‘upana ne skli~e seje v
roku enega meseca od podanega predloga, jo lahko skli~e
‘upan.

Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivo se
po{lje ~lanom mestnega sveta praviloma 7 dni pred dnem,
dolo~enim za sejo mestnega sveta.

Sklic seje in gradivo za sejo se po{lje tudi ‘upanu,
pod‘upanoma, tajniku mestne upave, vodjem oddelkov mest-
ne uprave in predstavnikom javnih ob~il.

^e se gradivo za posamezne to~ke dnevnega reda izje-
moma posreduje ~lanom mestnega sveta v kraj{em roku, kot
je dolo~eno v tem poslovniku, oz.se gradiva predlo‘ijo na
seji, mora predlagatelj obrazlo‘iti razloge, zaradi katerih gra-
divo ni bilo posredovano pravo~asno.
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26. ~len
Predsednik mestnega sveta dolo~i katere druge udele-

‘ence se lahko povabi na sejo mestnega sveta ali k obravnavi
posamezne zadeve.

27. ~len
Izredna seja se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o

nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo skli~e predsednik mestnega sveta na svojo

pobudo ali na zahtevo ‘upana, najmanj ~etrtine ~lanov mest-
nega sveta, ali nadzornega odbora.

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni
razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti predlo‘eno gradivo o
zadevah, o katerih naj mestni svet odlo~a.

^e predsednik mestnega sveta ne skli~e izredne seje,
kadar je to zahtevano v skladu s prej{nim odstavkom, jo
lahko skli~e ‘upan.

28. ~len
Izredno sejo lahko skli~e predsednik mestnega sveta

tudi v kraj{em roku, kakor je dolo~en v 26. ~lenu. Dnevni red
izredne seje lahko predlaga tudi na sami seji.

Gradivo za izredno sejo se lahko predlo‘i ~lanom mest-
nega sveta tudi na sami seji.

2. Potek seje

29. ~len
Ko predsedujo~i za~ne sejo, obvesti mestni svet, kdo

izmed ~lanov ga je obvestil, da je zadr‘an in se seje ne more
udele‘iti.

Predsedujo~i nato ugotovi, ali je mestni svet sklep~en.
Predsedujo~i obvesti ~lane mestnega sveta, kdo je povabljen
na sejo.

Na za~etku seje predsedujo~i lahko daje pojasnila v
zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vpra{anji.

30. ~len
Mestni svet na za~etku dolo~i dnevni red. Pri dolo~anju

dnevnega reda mestni svet najprej odlo~a o predlogih, da se
posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlo-
gih, da se dnevni red raz{iri in nato o predlogih za skraj{anje
rokov, zdru‘itev obravnav ali hitri postopek.

31. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem vrstnem redu.
Med sejo lahko mestni svet spremeni vrstni red obrav-

nave posameznih to~k dnevnega reda.

32. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda poda

predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnilno
obrazlo‘itev. Obrazlo‘itev se lahko ~asovno omeji.

^e predlagatelj zadeve ni ‘upan, poda le-ta mnenje k
obravnavani zadevi. Za predlagateljem dobi besedo poro~e-
valec delovnega telesa.

Za tem dobijo besedo ~lani mestnega sveta po vrstnem
redu, kakor so se priglasili k razpravi.

Ko je vrstni red prigla{enih razpravljalcev iz~rpan, pred-
sedujo~i vpra{a, ali ‘eli {e kdo razpravljati.

33. ~len
Govornik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se govornik ne dr‘i dnevnega reda, ga predsedujo~i

opozori.

^e se govornik tudi po drugem opominu ne dr‘i dnevne-
ga reda, mu predsedujo~i lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko ~lan mestnega sveta ugovarja. O ugovoru
odlo~i mestni svet brez razprave.

34. ~len
Razprave posameznih ~lanov mestnega sveta in drugih

udele‘encev na seji niso ~asovno omejene, ~e ni v tem po-
slovniku druga~e dolo~eno.

Mestni svet lahko na predlog predsedujo~ega ali na
zahtevo ~lana mestnega sveta odlo~i, da lahko govornik o
istem vpra{anju govori le enkrat, lahko pa mu omeji tudi
trajanje govora, vendar ne na manj kot 5 minut.

Odlo~itev o omejitvi razprave sprejme mestni svet pred
za~etkom razprave.

^lan mestnega sveta ima takoj po razpravi predhodnega
razpravljalca pravico do replike.

35. ~len
^lanu mestnega sveta, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslov-

nika ali o kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo
takoj, ko jo zahteva.

Predsedujo~i da po tem govoru pojasnilo glede kr{itve
poslovnika ali dnevnega reda. ^e ~lan mestnega sveta ni
zadovoljen s pojasnilom, odlo~i mestni svet o vpra{anju brez
razprave.

36. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpra-

vi, sklene razpravo.
^e je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odlo-

~itev ali stali{~, se razprava prekine in se nadaljuje po predlo-
‘itvi teh predlogov.

37. ~len
Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo mestnega

sveta in odlo~i, kdaj se bo nadaljevalo.
Predsedujo~i prekine delo mestnega sveta, ~e ugotovi,

da seja ni ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja, ~e je
treba dobiti mnenja delovnih teles ali ‘upana in v drugih
primerih, kadar tako sklene mestni svet.

^e je delo mestnega sveta prekinjeno zato, ker seja ni
ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni niti v nadaljevanju seje, pred-
sedujo~i sejo za ta dan kon~a.

38. ~len
^e mestni svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kon~al

razprave, ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e mestni svet o
zadevi ne ‘eli odlo~ati na isti seji, se razprava oziroma odlo-
~anje o zadevi prelo‘i na eno izmed naslednjih sej.

Ko so vse to~ke dnevnega reda iz~rpane, mestni svet
kon~a sejo.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

39. ~len
Za red na seji mestnega sveta skrbi predsedujo~i.

40. ~len
Na seji mestnega sveta ne sme nih~e govoriti, dokler mu

predsedujo~i ne da besede.
Predsedujo~i skrbi, da govornika nih~e ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v
besedo le predsedujo~i.
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41. ~len
Za kr{itev reda na seji mestnega sveta sme predsedujo~i

izre~i naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

42. ~len
Opomin se lahko izre~e ~lanu mestnega sveta, ~e govo-

ri, ~eprav mu predsedujo~i ni dal besede, ~e sega govorniku v
besedo, ali ~e na kak drug na~in kr{i red na seji in dolo~be
tega poslovnika.

43. ~len
Odvzem besede se lahko izre~e ~lanu mestnega sveta,

~e s svojim govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslov-
nika, pa je bil na tej seji ‘e ve~krat opomnjen naj spo{tuje red
in dolo~be tega poslovnika.

44. ~len
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e ~lanu

mestnega sveta, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i
red na seji tako, da onemogo~a delo mestnega sveta.

45. ~len
^lan mestnega sveta, ki mu je izre~en ukrep odstranitve

s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano.

46. ~len
Predsedujo~i odredi, da se odstrani iz dvorane in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec, ki kr{i red
na seji.

47. ~len
^e predsedujo~i z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji mestnega sveta, jo prekine.

4. Odlo~anje

48. ~len
Mestni svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~ih ve~ina

njegovih ~lanov, to je ve~ kot polovica njegovih ~lanov.
Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost ~lanov

mestnega sveta v dvorani.
Navzo~nost na seji se ugotavlja na za~etku seje, pred

vsakim glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene seje.
Navzo~nost na seji se lahko ugotavlja tudi med sejo, ~e

predsedujo~i ugotovi, da je potrebno preveriti sklep~nost.

49. ~len
Mestni svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo-

~ih ~lanov, razen ~e z zakonom, statutom mestne ob~ine ali s
tem poslovnikom ni dolo~ena druga~na ve~ina.

50. ~len
Mestni svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.

^lan mestnega sveta ima pravico obrazlo‘iti svoj glas pred
glasovanjem, razen ~e ta poslovnik ne dolo~a druga~e. Nje-
gova obrazlo‘itev ne sme trajati dalj kot dve minuti, predse-
dujo~i pa jo lahko podalj{a na najve~ pet minut.

^lani mestnega sveta glasujejo tako, da se opredelijo za
eno izmed naslednjih mo‘nosti: “ZA”, “PROTI “ ali
“VZDR@AN”.

51. ~len
^e ~lan mestnega sveta ugovarja, na osnovi utemeljene-

ga razloga, poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, se glaso-

vanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja odlo~i mestni
svet brez razprave na predlog ~lana mestnega sveta, ki ugo-
varja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog
predsedujo~ega.

52. ~len
Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.

53. ~len
^lani mestnega sveta se izjavljajo poimensko, ~e tako

odlo~i mestni svet na obrazlo‘en predlog predsednika mest-
nega sveta oziroma ~lana mestnega sveta. ^lane mestnega
sveta se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem
vrstnem redu.

Poimensko se glasuje tako, da se vsak poklicani ~lan
mestnega sveta opredeli za eno izmed naslednjih mo‘nosti:
“ZA”, “PROTI” ali “VZDR@AN”.

Po kon~anem glasovanju se zaradi preverjanja ponovno
pokli~ejo ~lani mestnega sveta, za katere v seznamu ni za-
znamovano, da so glasovali.

54. ~len
Mestni svet tajno glasuje o zadevah, za katere se tako

odlo~i ve~ina prisotnih ~lanov mestnega sveta.
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so

overjene s pe~atom mestnega sveta.
Glasovnica vsebuje predlog o katerem se odlo~a in opre-

delitev “ZA” in “PROTI”. Na dnu glasovnice je beseda “ZA”
na desni, beseda “PROTI” pa na levi strani. ^lan mestnega
sveta glasuje tako, da obkro`i besedo “ZA” ali besedo “PRO-
TI”.

Tajno glasovanje vodi predsedujo~i in dva ~lana mestne-
ga sveta, ki ju na predlog predsedujo~ega dolo~i mestni svet.

5. Zapisnik seje

55. ~len
O vsaki seji mestnega sveta se pi{e zapisnik, ki se ~lanom

mestnega sveta po{lje praviloma s sklicem naslednje seje.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o zadevah o katerih se je
razpravljalo, z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.

Na dnevnem redu vsake seje mestnega sveta mora biti
prva to~ka potrditev zapisnika prej{nje seje. Vsak ~lan mest-
nega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik.

O utemeljenosti pripomb k zapisniku odlo~i mestni svet.
^e so pripombe sprejete, se zapi{ejo v zapisnik ustrezne
spremembe.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i in sekretar
mestnega sveta.

Za zapisnik skrbi sekretar mestnega sveta.

56. ~len
Potek seje se snema na magnetofonski trak, ki se hrani 4

leta. ̂ lan mestnega sveta je upravi~en do magnetograma seje.

57. ~len
Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave dolo~i

mestni svet s posebnim aktom.

58. ~len
^lani mestnega sveta imajo pravico vpogleda v spise in

v gradivo, ki se hrani v pristojnih slu‘bah mestne ob~ine.
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Vpogled v spise in gradivo, ki vsebujejo podatke osebne
narave, je dopusten le ~lanom mestnega sveta, na katere se ti
podatki nana{ajo.

59. ~len
Izvirniki odlokov in vse gradivo, ki jih je obravnaval

mestni svet ali njegova delovna telesa se hranijo v arhivu
mestnega sveta. Tam se hranijo tudi magnetofonski posnetki
sej.

VI. PROGRAM DELA MESTNEGA SVETA

60. ~len
Mestni svet sprejme letni program dela, v katerem dolo-

~i vpra{anja, ki jih bo svet obravnaval v teko~em letu in
~asovno opredelitev obravnave posameznih vpra{anj ter de-
lovna telesa, ki se bodo vklju~evala v obravnavo vpra{anj.

Predloge za vklju~itev posameznih vpra{anj v program
dela dajejo ~lani mestnega sveta in

politi~ne stranke, ki imajo mandat v mestnem svetu ter
‘upan.

Na podlagi programa dela predsednik mestnega sveta
po posvetovanju z ‘upanom uvr{~a posamezna vpra{anja na
dnevni red sej mestnega sveta ter dolo~a za obravnavo posa-
meznih to~k delovna telesa.

VII. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK MESTNEGA
SVETA

1. Predsednik mestnega sveta

61. ~len
Predsednik mestnega sveta predstavlja mestni svet, ga

sklicuje in vodi njegove seje.
Predsednik mestnega sveta:
– sklicuje in vodi seje mestnega sveta,
– podpisuje akte, ki jih sprejme mestni svet,
– skrbi za urejanje in uresni~evanje z zakonom, statu-

tom mestne ob~ine in s tem poslovnikom dolo~enih razmerij
z ‘upanom in mestno upravo,

– skrbi za izvajanje poslovnika mestnega sveta,
– dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom mest-

nega sveta,
– opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom,

statutom mestne ob~ine in s poslovnikom mestnega sveta.
Predsednik mestnega sveta opravlja svojo funkcijo do

prve seje novoizvoljenega mestnega sveta.

62. ~len
Predsednik mestnega sveta je za svoje delo odgovoren

mestnemu svetu.

2. Podpredsednik mestnega sveta

63. ~len
Podpredsednik pomaga predsedniku mestnega sveta pri

njegovem delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.

Podpredsednik nadome{~a predsednika v primeru nje-
gove odsotnosti oziroma zadr‘anosti.

Podpredsednik je za svoje delo odgovoren mestnemu
svetu.

VIII. DELOVNA TELESA MESTNEGA SVETA

64. ~len
Mestni svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje po-

sameznih zadev iz pristojnosti mestnega sveta. V skladu s
statutom mestne ob~ine se z odlokom dolo~ijo pristojnosti in
sestava posameznega delovnega telesa.

V skladu s programom dela mestnega sveta se delovna
telesa vklju~ujejo v obravnavo posameznih vpra{anj.

65. ~len
Predsednika in ~lane delovnih teles imenuje mestni svet

na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in ime-
novanja izmed ~lanov mestnega sveta in drugih ob~anov.
Predsednika delovnega telesa imenuje mestni svet izmed ~la-
nov mestnega sveta.

66. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,

volitve in imenovanja imenuje mestni svet izmed ~lanov
mestnega sveta.

Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja:

– obravnava vpra{anja iz pristojnosti mestnega sveta, ki
so povezana z volitvami, imenovanji razre{itvami in admini-
strativnimi zadevami,

– daje predloge za sestavo delovnih teles mestnega sve-
ta,

– daje predloge za dolo~itev pla~e ‘upanu ter nadome-
stil ob~inskim funkcionarjem,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in statutom
mestne ob~ine.

67. ~len
Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom mestne

o~ine, ustanavlja mestni svet po potrebi {e druga stalna in
ob~asna telesa z odlokom, v katerem opredeli njihovo {tevi-
lo, sestavo in delovno podro~je.

68. ~len
Delovno telo ima predsednika in najve~ osem ~lanov.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi delo de-

lovnega telesa, sklicuje in vodi seje, skrbi za izvajanje spreje-
tih sklepov ter opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a statut
mestne ob~ine in ustanovitveni akt.

69. ~len
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko sklepa,

~e je na seji navzo~a ve~ina njegovih ~lanov. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov prisotnih ~lanov. Glaso-
vanje je javno. O vsaki seji delovnega telesa se pi{e zapisnik.
Zapisnik pi{e tajnik delovnega telesa, ki ga imenuje delovno
telo izmed delavcev mestne uprave.

70. ~len
V dnevni red sej delovnega telesa se uvr{~ajo zadeve, ki

so mu dodeljene v obravnavo. V obravnavani zadevi delovno
telo oblikuje poro~ilo mestnemu svetu.

Delovno telo mora poro~ilo poslati predsedniku mest-
nega sveta najkasneje 8 dni pred sejo mestnega sveta. Delov-
no telo izmed svojih ~lanov dolo~i poro~evalca, ki bo na seji
mestnega sveta predstavil poro~ilo delovnega telesa.

71. ~len
Delovno telo lahko zahteva od ‘upana, od mestne upra-

ve, dr‘avnih organov ter javnih zavodov in skladov podatke
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in posamezne dokumente, ki so pomembni pri oblikovanju
poro~ila delovnega telesa.

Strokovno in administrativno tehni~no delo za delovna
telesa zagotavljajo sekretar mestnega sveta in strokovni de-
lavci mestne uprave.

Seje delovnih teles so praviloma odprte za javnost. De-
lovno telo lahko sklene, da se seja ali njen del zapre za
javnost.

72. ~len
Na sejo delovnega telesa so vabljeni predstavniki pred-

lagatelja, kadar obravnava njihove predloge
Na sejo delovnega telesa so lahko vabljeni tudi pred-

stavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z
vsebino obravnavane problematike.

IX. AKTI MESTNEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

73. ~len
Mestni svet sprejema statut, poslovnik za delo mestnega

sveta, odloke, odredbe, pravilnike in navodila, prostorske in
druge plane razvoja ob~ine, prora~un, zaklju~ni ra~un, so-
glasja, stali{~a in priporo~ila, poro~ila, obvezne razlage spre-
jetih aktov in druge akte, dolo~ene z zakonom in s statutom
mestne ob~ine.

74. ~len
Akte, ki jih sprejema mestni svet, podpisuje predsednik

mestnega sveta.
Na izvirnike aktov mestnega sveta se da pe~at mestnega

sveta, izvirniki aktov se hranijo v arhivu mestne ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

75. ~len
Odloki in drugi splo{ni ter posami~ni akti se sprejemajo

po postopku in na~inu, ki je dolo~en v statutu mestne ob~ine.

3. Postopek za obvezno razlago odloka

76. ~len
Zahtevo za obvezno razlago odloka lahko poda vsak, ki

ima pravico predlagati odlok.
Zahteva iz prej{njega odstavka tega ~lena mora vsebo-

vati naslov odloka, ozna~itev ~lena, za katerega se zahteva
obvezna razlaga in razloge zanjo.

77. ~len
Zahtevo za obvezno razlago odloka po{lje predsednik

mestnega sveta komisiji za statut in pravna vpra{anja. Preden
za~ne komisija obravnavo, lahko zahteva mnenje ustreznih
teles mestnega sveta in predlagatelja odloka.

^e komisija za statut in pravna vpra{anja ugotovi, da je
zahteva za obvezno razlago odloka utemeljena, pripravi pred-
log za obvezno razlago in ga po{lje mestnemu svetu v spre-
jem.

^e komisija ugotovi, da zahteva za obvezno razlago
odloka ni utemeljena, obvesti o tem predlagatelja.

Predlog za obvezno razlago odloka obravnava mestni
svet po postopku, ki je dolo~en v statutu mestne ob~ine za
obravnavanje predloga odloka.

X. RAZMERJA MESTNEGA SVETA DO @UPANA

78. ~len
Mestni svet obve{~a ‘upana o svojih sejah, sprejetih

sklepih in mu po{ilja gradiva, ki se obravnavajo na sejah
mestnega sveta.

@upan ima pravico udele‘evati se sej mestnega sveta in
na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
mestnega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev
na seji mestnega sveta.

Mestni svet lahko zahteva, da ‘upan poro~a mestnemu
svetu o izvr{evanju odlokov in drugih aktov, ki jih je sprejel
mestni svet ter o drugih ukrepih iz svoje pristojnosti in njiho-
vih u~inkih. @upan lahko poro~a o izvr{evanju odlo~itev
mestnega sveta pisno ali ustno na seji mestnega sveta.

@upan ima pravico na svojo pobudo poro~ati mestnemu
svetu o svojem delu in o stanju na posameznem podro~ju.

XI. JAVNOST DELA

79. ~len
Mestni svet obve{~a javnost o svojem delu ter o odlo~i-

tvah in stali{~ih glede zadev, ki jih je obravnaval.

80. ~len
Vabila in gradiva, ki jih obravnava mestni svet se po{-

ljejo predstavnikom javnih ob~il. Predstavniki javnih ob~il
imajo pravico, da so navzo~i na sejah mestnega sveta ter da
obve{~ajo javnost o delu mestnega sveta.

Mestni svet lahko sklene, da bo o posameznem vpra{a-
nju razpravljal brez navzo~nosti predstavnikov javnih ob~il.

Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava mestni
svet, se lahko v celoti ali v povzetku objavijo v posebnem
glasilu mestne ob~ine, lahko pa tudi v javnih ob~ilih.

Na~in objavljanja predlogov aktov in drugega gradiva, ki
ga obravnava mestni svet, dolo~i predsednik mestnega sveta.

81. ~len
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo mestnega

sveta, ki so zaupne narave.
Vrste in stopnje zaupnosti ter ravnanje z zaupnimi do-

kumenti in gradivom se dolo~ijo s posebnimi predpisi.
^lan mestnega sveta ne sme sporo~iti podatkov iz doku-

mentov in gradiva, ki so zaupne narave.

82. ~len
Mestni svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obve-

stilo za javnost ali za javna ob~ila. Uradno obvestilo se da
zlasti o sejah ali delih sej mestnega sveta, ki so potekale brez
navzo~nosti javnosti. Mestni svet lahko sklene, da se da
uradno obvestilo tudi v drugih primerih.

Besedilo uradnega obvestila dolo~i predsednik mestne-
ga sveta.

XII. DELO MESTNEGA SVETA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU

83. ~len
V vojnem ali izrednem stanju dela mestni svet po dolo~-

bah tega poslovnika, kolikor ni v drugem aktu mestnega
sveta druga~e dolo~eno.

84. ~len
^e mestni svet ne sprejme poslovnika za delo v vojnem

ali izrednem stanju, so v vojnem ali izrednem stanju v skladu
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z nastalimi razmerami ter potrebami obrambe in varnosti
dopustna odstopanja od dolo~b tega poslovnika:

– glede rokov, dolo~enih za sklicevanje sej mestnega
sveta in njegovih delovnih teles ali za po{iljanje gradiva

– glede na~ina sklicevanja sej in po{iljanja gradiva, pro-
storov, kraja in ~asa sklicevanja sej,

– glede rokov za obravnavanje odlokov in drugih aktov
– glede javnosti dela in obve{~anja javnosti o delu mest-

nega sveta.

85. ~len
V vojnem ali izrednem stanju predsednik mestnega sve-

ta ugotavlja in obve{~a ‘upana:
– da se mestni svet ne more sestati,
– da so prenehale okoli{~ine, zaradi katerih se mestni

svet ni mogel sestati.

86. ~len
^e se v vojnem ali izrednem stanju mestni svet ne more

sestati in zato ‘upan sprejema odlo~itve iz 37. ~lena statuta
mestne ob~ine, mestni svet obravnava te odlo~itve in odlo~i o
njihovi potrditvi takoj, ko se sestane.

87. ~len
V vojnem ali izrednem stanju morajo ~lani mestnega

sveta osebno ali prek pristojnih organov mestne ob~ine ne-
mudoma obve{~ati predsednika mestnega sveta o naslovu in
telefonih, na katerem so dosegljivi.

XIII. RAZLAGA POSLOVNIKA

88. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik mestnega
sveta.

Zunaj seje daje razlago poslovnika komisija za statut in
pravna vpra{anja.

Vsak ~lan mestnega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki jo je dala komisija ali predsednik mestnega
sveta, odlo~i mestni svet.

XIV. KON^NA DOLO^BA

89. ~len
Poslovnik mestnega sveta za~ne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uvelja-
vitve tega poslovnika preneha veljati poslovnik Skup{~ine
ob~ine Murska Sobota (Uradne objave, {t. 2/92) in za~asni
poslovnik o delu mestnega sveta Mestne ob~ine Murska So-
bota, ki ga je mestni svet sprejel na seji dne 23. decembra
1994 in 27. januarja 1995.

[t. 028-7/95
Murska Sobota, dne 20. junija 1995.

Predsednik
mestnega sveta
Mestne ob~ine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

NOVO MESTO

2289.

Na podlagi 10. in 37. ~lena statuta Mestne ob~ine Novo
mesto (Uradni list RS, {t. 13/95) in 37. ~lena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
{t. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, {t. 18/93
in 47/93) je ‘upan Mestne ob~ine Novo mesto dne 25. 7.
1995 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe programske
zasnove in osnutka zazidalnega na~rta za poslovno

stanovanjsko gradnjo v Dolenjih Kamencah

1. ~len
Javno se razgrne osnutek spremembe programske za-

snove in osnutek zazidalnega na~rta za poslovno stanovanj-
sko gradnjo v Dolenjih Kamencah kot dopolnitev prostorskih
sestavin dru‘benega plana ob~ine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Skup{~inski Dolenjski list {t. 24/86,
18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, {t. 7/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93 in 69/93).

2. ~len
Osnutek spremembe programske zasnove in osnutek

zazidalnega na~rta iz 1. ~lena tega sklepa bo razgrnjen v
prostorih Mestne ob~ine Novo mesto, Seidlova cesta 1, I.
nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v sredo
do 17. ure ter v prostorih krajevne skupnosti Bu~na vas,
trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V ~asu javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava osnutka. Obvestilo o ~asu in kraju obravnave bo
objavljeno v Dolenjskem listu.

3. ~len
Podjetja in druge organizacije, organi, dru{tva in ob~ani

lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju
razgrnitve ali pa jih po{ljejo Sekretariatu za varstvo okolja in
urejanje prostora Zavodu za dru‘beno planiranje in urbani-
sti~no na~rtovanje Mestne ob~ine Novo mesto, Seidlova ce-
sta 1.

[t. 352-03/92
Novo mesto, dne 7. avgusta 1995.

@upan
Mestne ob~ine

Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

PUCONCI

2290.

Na podlagi 3. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni
list RS, {t. 80/94), 57. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95) in 20. ~lena statuta
Ob~ine Puconci je Ob~inski svet ob~ine Puconci na seji dne
27. 7. 1995 sprejel
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O D L O K
o prora~unu Ob~ine Puconci za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una Ob-

~ine Puconci za leto 1995 (v nadaljevanju: prora~una ob~ine),
upravljanje s prihodki in odhodki prora~una ter premo‘enjem.

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

hodkov.
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 s
premo‘enjem ob~ine in na~rtovanimi odhodki.

3. ~len
Prihodki prora~una ob~ine za leto 1995 se dolo~ijo v

vi{ini 314,027.320 SIT in se razporedijo za
– teko~e obveznosti 138,381.600 SIT,
– investicijske obveznosti 175,645.720 SIT.
Pregled prihodkov prora~una ob~ine in njihova razpore-

ditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestav-
ni del prora~una ob~ine.

4. ~len
Uporabniki sredstev prora~una ob~ine smejo uporabljati

sredstva prora~una le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
odhodkov, ki je sestavni del prora~una.

5. ~len
Sredstva prora~una ob~ine se med letom enakopravno

in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike prora~una do vi{ine dose‘enih prihodkov, ~e z
odlokom ali aktom ob~inskega sveta, oziroma ~e v pogodbi
med ob~ino in uporabnikom sredstev ni druga~e dolo~eno.

6. ~len
Sredstva prora~una se med letom dodeljujejo praviloma

enakomerno kot mese~ne akontacije med vse uporabnike
prora~una vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob
upo{tevanju likvidnostnega polo‘aja prora~una ob~ine.

7. ~len
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za pla~e,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. ~len
Sredstva za pla~e se upravnemu organu mese~no zago-

tavljajo glede na {tevilo delavcev in funkcionarjev, koefi-
ciente za dolo~anje pla~ za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij, osnovo za obra~un pla~, ki jo dolo~i repub-
li{ka vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspe{nost in
delovno dobo.

9. ~len
Uporabniki prora~una ob~ine morajo izvr{evati svoje

naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do vi{ine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v prora~unu.

Na ra~un prora~una ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegale za te namene dolo~ena prora~unska
sredstva.

10. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni ‘upanu ob~ine predlo-

‘iti finan~ne na~rte za leto 1995 ter zaklju~ne ra~une za leto
1994 do 31. maja 1995.

11. ~len
Nadzor nad porabo sredstev prora~una ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni od-
bor.

12. ~len
Od prihodkov prora~una za leto 1995 izkazanih v bilan-

ci prihodkov in odhodkov, se izlo~i 0,5% v rezerve ob~ine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in

statutom ob~ine.

13. ~len
V prora~unu se zagotavljajo sredstva za teko~o prora-

~unsko rezervo.
Sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere s prora~unom niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izka‘e, da v prora-

~unu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se

razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana{a-
jo, ~e tak{ne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan.

14. ~len
Za izvr{evanje prora~una ob~ine je odgovoren ‘upan.

15. ~len
@upan ob~ine odlo~a:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-

~una ob~ine dolo~enim v bilanci odhodkov
– o za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih prora~unskih

prese‘kov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitvi teko~e likvidnosti prora~una

– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objek-
tov in opreme ter drugih materialnih stro{kov do vrednosti
3,000.000 SIT.

O uporabi teh sredstev je ‘upan dol‘an poro~ati ob~in-
skemu svetu ob obravnavi porabe prora~unskih sredstev v
ob~inskem svetu.

16. ~len
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,

ki so prihodek prora~una odlo~a ob~inski svet.

17. ~len
Sredstva prora~una za investicije v izgradnjo ob~inskih

cest in lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so
dolo~eni v odloku prora~una, ali jih pa v skladu s politiko
investicij v dolo~enem obdobju sprejme ob~inski svet.

18. ~len
Krajevna skupnost, na katerem obmo~ju se gradi ob~in-

ska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti dele‘, ki ustreza
najmanj 5% predra~unske vrednosti investicije. Krajevna
skupnost je upravi~ena do sofinanciranja izgradnje va{kih
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cest, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi najmanj
70% sredstev po predra~unski vrednosti.

Pri investicijah v primarno komunalno omre‘je in pri-
marno vodovodno omre‘je mora krajevna skupnost, na ob-
mo~ju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udele‘bo v
vi{ini najmanj 50% sredstev po predra~unski vrednosti oziro-
ma ob~inski svet lahko udele‘bo krajevne skupnosti v speci-
fi~nih primerih spremeni.

19. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo
in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un, dokler
ne bo sprejet ustrezen predpis.

II. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

20. ~len
Prihodki in odhodki, vodeni na lo~enem ra~unu v ob-

dobju za~asnega financiranja v letu 1995 so sestavni del
bilance prihodkov in odhodkov prora~una za leto 1995.

Sredstva iz naslova prese‘kov prora~una in ostalih ra~u-
nov biv{e Ob~ine Murska Sobota po zaklju~nem ra~unu za
leto 1994 se po delitveni bilanci med novo nastalimi ob~ina-
mi naknadno vklju~ijo v prora~un ob~ine.

21. ~len
Finan~no ra~unovodska opravila za ob~inski prora~un

in krajevne skupnosti se za leto 1995 vodijo v okviru podjetja
TRAJBAR CANKOVA na osnovi sklenjene pogodbe. Kra-
jevne skupnosti se lahko odlo~ijo, da {e naprej vodijo finan~-
no ra~unovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotav-
ljajo dodatna sredstva v prora~unu.

22. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 240/95
Puconci, dne 27. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Puconci

Branko Drvari~, dipl. ek. l. r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRORA^UNA OB^INE PUCONCI

PRIHODKI SIT
1. Izvirni prihodki prora~una 78,098.000
2. Drugi prihodki prora~una 17,850.000
3. Republi{ka dopolnilna sredstva 218,079.320
Skupaj prihodki 314,027.320

ODHODKI
1. Sredstva za delo upravnih organov  29,642.600
2. Sredstva za delo zavodov 42,159.000
3. Socialni transferji 17,200.000
4. Dotacije 1,000.000
5. Drugi skupni stro{ki dru‘benih

dejavnosti 18,300.000
6. Subvencije in intervencije

v gospodarstvu 10,500.000

SIT
7. Sredstva za druge javne potrebe 15,000.000
8. Sredstva rezerv 4,580.000
9. Investicijsko vzdr‘evanje na

podro~ju dru‘benih dejavnosti 6,000.000
10. Investicijsko vzdr‘evanje

na podro~ju gospodarske infrastrukture 15,100.000
11. Investicije v gospodarski

infrastrukturi 152,045.720
12. Investicije na podro~ju dru‘benih

dejavnosti 2,500.000
Skupaj odhodki 314,027.320

2291.

Na podlagi prvega odstavka 111. ~lena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS {t. 72/93, 2/94 in 33/94) in 75.
~lena statuta Ob~ine Puconci razpisujem

R E D N E  V O L I T V E
v organe krajevnih skupnosti Ob~ine Puconci

1. Redne volitve predsednika in ~lanov sveta Krajevnih
skupnosti Bodonci, Brezovci, Ma~kovci, Puconci in Zenkov-
ci v Ob~ini Puconci bodo 12. 11. 1995. Tega dne bodo
volivci volili tudi predsednika in ~lane va{kih odborov.

2. Za dan razpisa volitev, s katerimi za~nejo te~i roki za
volilna opravila se {teje 12. 9. 1995.

3. Za izvedbo volitev skrbi Volilna komisija Ob~ine
Puconci.

Puconci, dne 27.  julija 1995.

@upan
Ob~ine Puconci

Ludvik Novak l. r.

ROGA[KA SLATINA

2292.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 13/94, 6/94, 45/94 in 14/95 in 11.
~lena za~asnega poslovnika (sprejet dne 24. 12. 1995) je
Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina na 4. redni seji dne 26.
4. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Roga{ka Slatina

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

1. ~len
Obmo~je ob~ine Roga{ka Slatina obsega obmo~ja na-

slednjih naselij: Brestovec, Brezje pri Podplatu, Cerovec pod
Bo~em, Ceste, ^a~a vas, Drevenik, Gabrce, Gabrovec pri
Kostrivnici, Gradi{ki dol, Irje, Ka~ji dol, Kamence, Kamna
gorca, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, Pristavi-
ca, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Roga{ka Slati-
na, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Se~ovo, Spodnje Negonje,
Spodnji Gabernik, Strmec pri Svetem Florijanu, Sveti Flori-
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jan, Teka~evo, Topole, Tr‘i{~e, Tuncovec, Velike Rodne,
Vinec, Zagaj pod Bo~em, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Ne-
gonje, Zgornje Se~ovo in Zgornji Gabernik.

Ob~ina Roga{ka Slatina je obmejna in turisti~na ob~ina.

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 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 drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ Ob~ine Roga{ka Slatina

je v Roga{ki Slatini, Izletni{ka ulica {t. 2.
Ob~ina ima svoj grb, zastavo, ‘ig in pe~at. Obliko,

velikost in na~in uporabe simbolov ob~ine dolo~a poseben
odlok.

6. ~len
Grb Ob~ine Roga{ka Slatina ima obliko {~ita. Na {~itu

so na zeleni podlagi zlati krogi. Krogi so na spodnji strani
{~ita ve~ji, proti vrhu pa prehajajo v manj{e. Krogi pomenijo
vodne mehur~ke. Na vrhu {~ita je z zlatimi za~etnicami RS,
nad njima pa napis Roga{ka Slatina.

7. ~len
V ob~ini so ustanovljene Krajevne skupnosti Kostrivni-

ca, Sv. Florijan in Mestna-Krajevna skupnost Roga{ka Slati-
na. Krajevne skupnosti obsegajo obmo~ja naslednjih naselij:

Krajevna skupnost Kostrivnica obsega obmo~ja naselij:
Brezje pri Podplatu, ^a~a vas, Drevenik, Gabrovec pri Ko-
strivnici, Kamna gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivni-
ca, Zgornja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zgornji Gaber-
nik, Zagaj pod Bo~em.

Krajevna skupnost Sveti Florijan obsega obmo~ja nase-
lij: Sv. Florijan, Strmec pri Sveti Florijanu.

Mestna Krajevna skupnost Roga{ka Slatina obsega ob-
mo~ja naselij: Roga{ka Slatina, Rjavica, Brestovec, Velike
Rodne, Male Rodne, Rajnkovec, Prnek, Ceste, Gaberce, Plat,
Nimno, Teka~evo, Ratanska vas, Kamence, Pristavica,Topo-
le, Tr‘i{~e, Gradi{ki dol, Zgornje Negonje, Spodnje Nego-
nje, Irje, Cerovec pod Bo~em, Tuncovec, Zgornje Se~ovo,
Spodnje Se~ovo, Vinec in Ka~ji dol.

8. ~len
Krajevne skupnosti so pravne osebe.
Premo‘enje in naprave, ki so na dan uveljavitve tega

statuta dru‘bena lastnina v upravljanju krajevnih skupnosti
oziroma dru‘bena lastnina - imetnice pravice uporabe krajev-
ne skupnosti, ostanejo krajevnim skupnostim.

Z odlokom se podrobneje dolo~ijo naloge, ki jih krajev-
ne skupnosti opravljajo samostojno, na~in njihovega financi-
ranja, zadol‘evanje in pristojnosti njihovih organov.

Odlok iz prej{njega odstavka sprejme ob~inski svet z
dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov.

9. ~len
Krajevne skupnosti morajo sredstva, ki so jih pridobila

od ob~ine uporabiti za namene, za katere so jih pridobile.
O svojem poslovanju morajo krajevne skupnosti naj-

manj enkrat letno poro~ati ob~inskemu svetu. Praviloma se
poro~ilo predlo‘i skupaj z zaklju~nim ra~unom za preteklo
leto in programom dela za teko~e leto.

Krajevne skupnosti morajo na zahtevo ob~inskega sveta
poro~ati o svojem poslovanju tudi med letom.

Ra~unovodstvo za krajevne skupnosti se lahko opravlja
v okviru ob~inske uprave.

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

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

Organi iz prvega odstavka tega ~lena morajo dati mne-
nje najkasneje v 30 dneh od dneva prejema obvestila oziroma
zahteve ob~ine. ^e v danem roku mnenja ne dajo, lahko
ob~ina odlo~a samostojno.

11. ~len
Ob~ina Roga{ka Slatina se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Roga{ka Slatina lahko sodeluje z drugimi ob~i-

nami za opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti
in solidarnosti.

II. NALOGE OB^INE

12. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:

1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, javne parkovne in parkir-

ne povr{ine, javno razsvetljavo, 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;
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;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
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– 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;
– 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 ob-

~inske uprave ter ob~asnih in stalnih delovnih teles ob~inske-
ga sveta;

– 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);

– sredstva za po‘arno varnost;
– opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne

slu‘be;
– vlaga denarna sredstva v zasebnopravne subjekte in

kupuje vrednostne papirje v obsegu, ki ne ovira opravljanja
njenih javnopravnih funkcij;

5. vzdr‘evanje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina;

10. ustanavlja:
– zavode s podro~ja dru‘benih dejavnosti;
– zavode s podro~ja prostorskega planiranja in gospo-

darjenja s premo‘enjem;
– gospodarska in druga pridobitna podjetja in ustanove

v obsegu, ki ne ovira opravljanja njenih javnopravnih funk-
cij.

13. ~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 ob~ine
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– 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,
– 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,
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje

potrebe.

14. ~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{~ino in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– krajevne in komunalne takse
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

premo‘enja.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

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

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

ma neprofesionalno.

16. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
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17. ~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.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.

18. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

19. ~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,
– obravnava zaklju~ne ra~une krajevnih skupnosti sku-

paj s poro~ilom o poslovanju,
– ustanavalja ob~inske odbore ter imenuje in razre{uje

njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane komisij,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta ob~ine za varstvo

uporabnikov javnih dobrin,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno po-

dro~je ob~inske uprave,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘e-

nja, kolikor z odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem
ni poobla{~en ‘upan,

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

stila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-

ne gospodarske slu‘be,
– odlo~a o na~inu izvajanja ob~inskih javnih slu‘b,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut
– 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.
Ob~inski svet lahko z odlokom ali drugim ustreznim

aktom posamezne pristojnosti iz drugega odstavka tega ~lena

prenese na ‘upana, ob~inski odbor, komisijo ali ob~insko
upravo.

20. ~len
Ob~inski svet daje mnenje k imenovanju na~elnikov

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

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

21. ~len
Ob~inski svet ima 20 ~lanov.

22. ~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 proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

23. ~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~inske-
ga sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

24. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in enega

ali ve~ podpredsednikov.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, ga sklicuje

in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primerih zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet imenuje sekretarja, ki pomaga predsedni-
ku ob~inskega sveta pri pripravljanju in vodenju sej sveta ter
opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za
ob~inski svet, njegove komisije in odbore.

25. ~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.

26. ~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, na zahtevo najmanj ~etr-
tine ~lanov.

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

Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma najmanj
enkrat v treh mesecih.
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^e predsednik ne skli~e seje sveta v skladu s prvim in
drugim odstavkom tega ~lena, jo lahko skli~e podpredsednik
ali ‘upan.

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

27. ~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 delavci ob~in-

ske uprave so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti
seje sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega
sveta.

28. ~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.

29. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

3. Stalna in ob~asna delovna telesa ob~inskega sveta

30. ~len
Ob~ina ima poveljnika in {tab civilne za{~ite ob~ine ter

poveljnike in {tabe civilne za{~ite sektorjev oziroma krajev-
nih skupnosti.

31. ~len
Operativno strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih

sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini izvajajo poveljnik
in {tabi civilne za{~ite ob~ine, poveljniki in {tabi civilne
za{~ite sektorjev oziroma krajevnih skupnosti ter poverjeniki
za civilno za{~ito. V ta namen pripravljajo ocene ogro‘enosti
in na~rte za{~ite in re{evanja.

Poveljniki in poverjeniki za civilno za{~ito iz prej{njega
odstavka so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite. Pri vodenju za{~ite, re{evanja in
pomo~i imajo tudi posebna pooblastila.

32. ~len
@upan ima sosvet krajevnih skupnosti kot posvetovalno

telo.

33. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi odbore, komisije in druga

stalna in ob~asna delovna telesa:
– za obravnavo strokovnih podlag za odlo~itve sveta,
– za prou~evanje posameznih podro~ij,
– za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj iz pri-

stojnosti sveta,
– za pripravo in obravnavo odlokov in drugih splo{nih

aktov.

34. ~len
Delovna telesa ustanovi ob~inski svet z aktom, s kate-

rim dolo~i sestavo, delovno podro~je in na~in dela delovnega
telesa.

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 najmanj enkrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

36. ~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 sve-
ta. 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.

6. @upan

37. ~len
Ob~ina ima ‘upana in enega ali ve~ pod‘upanov.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana

pa imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov na
predlog ‘upana.

38. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine

in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristoj-
nosti ob~inskega sveta,

– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta,
– nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.

39. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob-

~inskega sveta. ̂ e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje
take odlo~itve na seji ob~inskega sveta.

@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~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 poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo-
~itve.
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40. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih za-
dev na seji ob~inskega sveta.

41. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu. @upana v

primeru njegove odsotnosti ali zadr‘anosti po pooblastilu
nadome{~a pod‘upan ali tajnik. @upan lahko pooblasti pod-
‘upana za opravljanje posameznih nalog iz 38. ~lena tega
statuta.

42. ~len
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.

7. Organi krajevnih skupnosti

43. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci po ve~inskem na~elu s stalnim prebi-

vali{~em v krajevni skupnosti za 4 leta. Za volitve se smisel-
no uporabljajo dolo~ila zakona o lokalnih volitvah za volitve
v ob~inski svet.

Svet krajevne skupnosti {teje najve~ 11 ~lanov.
[tevilo ~lanov sveta posamezne krajevne skupnosti se

na predlog sveta krajevne skupnosti dolo~i z ob~inskim odlo-
kom.

44. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih oprav-

lja samostojno ali po pooblastilu sveta ob~ine.
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 poslovni-

kom.

45. ~len
Svet izvoli izmed sebe predsednika.
Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri

njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po
nalogu predsednika.

8. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

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

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

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

eno ali ve~ krajevnih skupnosti oziroma naselij.

48. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

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

49. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:

– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

50. ~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, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.

51. ~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.

52. ~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.

53. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za posamezno krajevno skupnost.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, o vpra{anjih, ki se
nana{ajo na celo ob~ino.

O vpra{anjih, ki se nana{ajo na dolo~eno krajevno skup-
nost se mora razpisati referendum na zahtevo najmanj pet
odstotkov volivcev s stalnim prebivali{~em v tej krajevni
skupnosti.

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

uporabljajo dolo~be 50. in 51. ~lena tega statuta.

54. ~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.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3739[t. 48 – 18. VIII. 1995

IV. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

55. ~len
Ob~inska uprava je organizirana v dveh uradih: uradu

‘upana in ob~inskem uradu.
Organizacija in delovno podro~je ob~inske uprave po-

drobneje dolo~i ob~inski svet na predlog ‘upana.

56. ~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~inski urad ima v okviru ob~inskega ra~una poseben
podra~un.

Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske
dejavnosti na svojem obmo~ju.

57. ~len
Ob~insko upravo praviloma vodi ‘upan.
Ob~insko upravo lahko vodi tajnik, ki ga na predlog

‘upana imenuje ob~inski svet.
Tajnik je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta ter za pravilno in zakonito delovanje ob~in-
ske uprave odgovoren ‘upanu. Za delo urada je tajnik odgo-
voren ‘upanu.

58. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

59. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni de-

lavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter
sistemizacijo in pravilnikom o nagrajevanju, dolo~i ‘upan.

60. ~len
Ob~inska uprava pripravlja gradivo za ob~inski svet,

izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izda-
jata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu sveta.

61. ~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.

62. ~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.

63. ~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.

64. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko

odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje
teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen 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 urad-
na oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

65. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan, ~e ni za posamezne primere z
zakonom druga~e dolo~eno. Zoper odlo~itev ‘upana je dopu-
sten 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.

66. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnih zadevah odlo~a ob~inski

svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a tajnik.

Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

67. ~len
Ministrstvo vsako 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.

68. ~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

69. ~len
Ob~ina Roga{ka Slatina organizira javne slu‘be na na-

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

vinskih voda,
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– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.
– varstvo pred po‘ari.

70. ~len
Ob~ina Roga{ka Slatina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– skrbi za komunalni nadzor,
– skrbi za spominska obele‘ja
– deratizacijo in dezinfekcijo.

71. ~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.

72. ~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

73. ~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.

74. ~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.

75. ~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.

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

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

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

ra~una izvr{evanja 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.

78. ~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 praviloma izvr{i vsak mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra teko~ega leta.

Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-
zerve ob~ine 2% letni dose‘enih prihodkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov za zadnje leto.

79. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci: za
pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim pri od-
pravljanju posledic naravnih in drugih nesre~;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev rezerv odlo~a ‘upan.

80. ~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 ra~un.

Zaklju~ni prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do
konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

81. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

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

zakona.

82. ~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.

83. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustavnoviteljica

je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
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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.

84. ~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,
– dodeljena sredstva po‘arne takse.
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.

85. ~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 za zakonom.

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

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

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

in nadzorni odbor.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

88. ~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.

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

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

90. ~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, postopek sprejemanja splo{nih aktov
ob~ine ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov ob~inske-
ga sveta.

91. ~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 ureja podro~je javnih slu‘b.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-
pan ali najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini.

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

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

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

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

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

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

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

95. ~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
dve tretjini navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

96. ~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).

2. Posami~ni akti ob~ine

97. ~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 pristoj-
nosti ter na podlagi javnih pooblastil.

98. ~len
Ob~inska uprava odlo~a 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.
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VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

99. ~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.

100. ~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.

101. ~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~animi upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

102. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti, prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

103. ~len
Ob~ina Roga{ka Slatina se lahko pove‘e z drugimi so-

sednjimi ob~inami v {ir{o lokalno skupnost zaradi uresni~e-
vanje 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.

104. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred na-

ravnimi in drugimi nesre~ami.

105. ~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.

106. ~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.

107. ~len
Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in

drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

108. ~len
Predlog za spremembo in dopolnitev statuta oziroma za

pripravo novega statuta lahko da najmanj ~etrtina ~lanov,
predsednik sveta in ‘upan.

O predlogu za spremembo, dopolnitev oziroma pripravo
novega statuta odlo~a ob~inski svet.

109. ~len
Osnutek dopolnitev in sprememb statuta in osnutek no-

vega statuta izdela komisija pristojna za pripravo statuta,
sprejme pa ga ob~inski svet z ve~ino glasov prisotnih ~lanov.

Ob~inski svet da sprejet osnutek sprememb, dopolnitev
oziroma osnutek novega statuta v javno razpravo.

Javna razprava osnutka sprememb in dopolnitev statuta
ni potrebna, ~e so te spremembe in dopolnitve izdelane na
podlagi odlo~be Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije, ali
zaradi spremembe zakonodaje.

110. ~len
Po kon~ani javni razpravi pripravi pristojna komisija za

pripravo statuta predlog sprememb in dopolnitev statuta ter
predlog novega statuta in ga da v sprejem ob~inskemu svetu.

XI. PREHODNA DOLO^BA

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

listu Republike Slovenije.

[t. 013-001/95
Roga{ka Slatina, dne 28. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

2293.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o zavodih (Uradni list
RS, {t. 12/91) in na podlagi 12. in 19. ~lena statuta Ob~ine
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Roga{ka Slatina je Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina na
7. redni seji dne 26. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Vzgojno-izobra‘evalnega zavoda

I. osnovna {ola Roga{ka Slatina

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Ob~ina Roga{ka Slatina kot pravna naslednica biv{e

Ob~ine [marje pri Jel{ah, prevzema ustanoviteljske pravice
na Vzgojno-izobra‘evalnem zavodu I. osnovna {ola Roga{ka
Slatina, ki je bil ustanovljen z odlokom o razdelitvi VIZ
[marje pri Jel{ah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavo-
dov v Ob~ini [marje pri Jel{ah dne 17. 12. 1991 (Uradni list
RS, {t. 33/91).

Ime javnega zavoda je Vzgojno-izobra‘evalni zavod I.
osnovna {ola Roga{ka Slatina.

Skraj{ano ime je VIZ I. O[ Roga{ka Slatina
Sede‘ javnega zavoda je Kidri~eva ulica {t. 24, Roga{ka

Slatina.
V njegovi sestavi delujejo organizacijske enote:
– ra~unovodski servis.

2. ~len
[olski okoli{ I. O[ Roga{ka Slatina tvorijo naslednja

naselja oziroma ulice: A{ker~eva, Brestov{ka, Cankarjeva,
Cesta padlih aktivistov, Cvetli~ni hrib, Izletni{ka, Janina,
Kajuhova, Kidri~eva, Kot, Kne‘ec, Krpanova, Lastine, Lev-
stikova, Strma, Tav~arjeva, Ul. Kozara, Ul. XIV. divizije,
Ul. talcev, Vid Ivanu{eva in Zlatorogova. Zaselki: Tr‘i{~e,
Rjavica, Nimno, Rajnkovec, Pristavica, Vinec, Kamence,
Ceste, Brestovec, Prnek, Velike rodne, Sp. Se~ovo, Tunco-
vec, Gaberce, Plat, Topole. Po potrebi se pre{olajo {e iz
Kidri~eve, Partizansle ul., Tr‘a{kega hriba, Ivanovega hriba,
Stritarjeve ul., Pod Bellevuem.

3. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in ta odlok.

4. ~len
Dejavnost zavoda je:
– osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje (M/80.102 -

uredba o uvedbi in uporabe standardne klasifikacije dejavno-
sti),

– izobra‘evanje odraslih (M/80.4),
– ra~unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,

dav~no svetovanje (K/74.12),
– storitev menz (H 55.51).
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi

dopolnjuje dejavnosti iz prvega odstavka tega ~lena.

II. ORGANI ZAVODA

5. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet {teje 9 ~lanov in ga sestavljajo: 3 predstavniki

ustanovitelja, 3 predstavniki pedago{kih in drugih strokovnih
delavcev zavoda, 3 predstavniki star{ev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje ob~inski svet ob~ine
ustanoviteljice. Predstavnike pedago{kih in drugih strokov-

nih delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno, pred-
stavnike star{ev volijo star{i na roditeljskih sestankih.

Sestavo sveta, postopek izvolitve predstavnikov posa-
meznih skupin, pristojnosti in na~in dela se dolo~ijo s statu-
tom zavoda.

6. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonito delo
zavoda.

Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki iz-
polnjuje pogoje, dolo~ene z zakonom in statutom zavoda.

7. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih dolo~a zakon.
Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o

kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.

8. ~len
Vodjo organizacijske enote imenuje in razre{uje svet

zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

9. ~len
Ravnatelj in vodja organizacijske enote sta imenovana

na podlagi javnega razpisa po postopku dolo~enim z zako-
nom in statutom zavoda.

10. ~len
Strokovni organ v zavodu je u~iteljski zbor.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe.
Sestava, na~in oblikovanja in naloge strokovnih orga-

nov se dolo~ijo s statutom zavoda.

11. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesov star{ev se v

zavodu oblikuje svet star{ev.
[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma

izvolitev ter pristojnosti dolo~a statut zavoda.

12. ~len
V zavodu lahko delujejo {e drugi organi in strokovni

organi, katerih sestavo, naloge in na~in dela dolo~a statut v
skladu z zakonom.

III. SPLO[NI AKTI ZAVODA

13. ~len
Zavod ima statut, ki ureja:
– statusne zadeve,
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– na~in odlo~anja organov in
– druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti

in poslovanje zavoda.
Statut sprejme zavod s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima tudi druge splo{ne akte.
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IV. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

14. ~len
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Sredstva

za ustanovitev in za~etek dela vzgojno-izobra‘evalnega za-
voda zagotavlja ustanovitelj s sredstvi, ki jih je vzgojno-
izobra‘evalni zavod uporabljal ‘e do sedaj.

Ustanovitelj daje zavodu ta sredstva v upravljanje, in
sicer za potrebe opravljanja dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremi~no premo‘enje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Za gospodarjenje z nepremi~ninami iz tega naslova se
lahko v ob~ini oblikujejo skladi, ki poslujejo v skladu z
zakonom.

15. ~len
Zavod pridobiva sredstva za delo zavoda iz virov, dolo-

~enih z zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki star{ev in
drugimi viri dolo~enimi z zakonom.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za
opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju us-
tanovitelja.

O na~inu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
odlo~a svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

16. ~len
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

17. ~len
Ustanovitelj ima pravico opravljati kontrolo nad na-

mensko uporabo sredstev v zavodih.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

18. ~len
Zavod prevzame delavce, ki so do sedaj delali v Vzgoj-

no-izobra‘evalnem zavodu I. osnovna {ola Roga{ka Slatina
in delavce, ki jih po odloku o razdelitvi Zavoda za izvajanje
spremljevalnih dejavnosti [marje pri Jel{ah prevzame Ob~i-
na Roga{ka Slatina.

19. ~len
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod Statut

Vzgojno-izobra‘evalnega zavoda I. osnovna {ola Roga{ka
Slatina ter druge splo{ne akte, razen dolo~il, ki so v nasprotju
s tem odlokom ali zakonom.

20. ~len
Imenovanje ravnatelja se v skladu s tem odlokom in

statutom zavoda opravi po zaklju~enem mandatu ravnatelja
Vzgojno-izobra‘evalnega zavoda I. osnovna {ola Roga{ka
Slatina.

Ravnatelj zavoda je dol‘an poleg nalog, za katere je pristo-
jen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi statut,
organizacijo dela ter pripravi vse potrebno za registracijo zavoda
v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva objave
tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda se podalj{a mandat dosedanjim ~lanom sve-
ta zavoda.

21. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Ob~ino Ro-

ga{ka Slatina veljati odlok o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah
na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v Ob~ini
[marje pri Jel{ah (Uradni list RS, {t. 33/91), razen dolo~b, ki
se nana{ajo na Vzgojno-izobra‘evalni zavod Glasbena {ola
Roga{ka Slatina in na Vzgojno-izobra‘evalni zavod III. os-
novna {ola Roga{ka Slatina.

S tem odlokom se razveljavlja tudi odlok o ustanovitvi
Zavoda za izvajanje spremljevalnih dejavnosti Ob~ine Ro-
ga{ka Slatina sprejet 31. 5. 1995.

22. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 601-07/95
Roga{ka Slatina, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

2294.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o zavodih (Uradni list
RS, {t. 12/91) in na podlagi 12. in 19. ~lena statuta ob~ine
Roga{ka Slatina je Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina na
7. redni seji dne 26. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Vzgojno-izobra‘evalnega zavoda

II. osnovna [ola Roga{ka Slatina

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Ob~ina Roga{ka Slatina kot pravna naslednica biv{e

ob~ine [marje pri Jel{ah, prevzema ustanoviteljske pravice
na Vzgojno-izobra‘evalnem zavodu II. osnovna {ola Roga-
{ka Slatina, ki je bil ustanovljen z odlokom o razdelitvi VIZ
[marje pri Jel{ah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavo-
dov v Ob~ini [marje pri Jel{ah dne 17. 12. 1991 (Uradni list
RS, {t. 33/91).

Ime javnega zavoda je Vzgojno-izobra‘evalni zavod II.
osnovna {ola Roga{ka Slatina.

Skraj{ano ime je VIZ II. O[ Roga{ka Slatina.
Sede‘ javnega zavoda je Ulica Kozjanskega odreda 4,

Roga{ka Slatina.
V njegovi sestavi delujejo organizacijske enote:
podru‘ni~na {ola Kostrivnica in podru‘ni~na {ola Sveti

Florijan.

2. ~len
[olski okoli{ II. O[ Roga{ka Slatina tvorijo naslednja

naselja oziroma ulice: Celjska cesta, Cesta na Bo~, Cesta na
Bellevue, Gozdna ul., Gub~eva ul., Ivanov hrib, Lovska ul.,
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Ob progi, Partizanska ul., Pod Bellevuem, Na trati, Pre{erno-
va ul., Prvomajska ul., Spodnja c., Stritarjeva ul., [landrova
ul., Kidri~eva ul., Ul. Kozjanskega odreda, Tr‘a{ki hrib,
@ibernik, @upan~i~eva ul. Zaselki: Gradi{ki dol, Irje, Cero-
vec, Lo~en dol, Male Rodne, Ratanska vas, Teka~evo, Zg. in
Sp. Negonje in Zg. Se~ovo.

[olski okoli{ Podru‘ni~ne {ole Kostrivnica obsega na-
slednja naselja: Zg. Kostrivnica, Sp. Kostrivnica, Gabrovec,
Drevenik, Podturn, Zg. Gabernik, Sp. Gabernik, Podplat,
Brezje pri Podplatu, ^a~a vas, Zagaj in Kamna gorca.

[olski okoli{ Podru‘ni~ne {ole Sveti Florijan obsega
naslednja naselja: Sv. Florijan, Strmec, Kote, Lo‘no, Ravno-
cerje, Zg. Gradi{~e, Sp. Gradi{~e, @abnik, Ore{je, Sp. Svino,
Zg. Svino, Dol, Gajc, Cigane, Su~je.

3. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in ta odlok.

4. ~len
Dejavnost zavoda je:
– osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje (M/80.102 – ured-

ba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti),
–  izobra‘evanje odraslih (M/80.4) (K/74.12),
– storitev menz (H 55.51).
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi

dopolnjuje dejavnosti iz prvega odstavka tega ~lena.

II. ORGANI ZAVODA

5. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet {teje 15 ~lanov in ga sestavljajo: 5 predstavnikov

ustanovitelja, 5 predstavnikov pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda, 5 predstavnikov star{ev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje ob~inski svet ob~ine
ustanoviteljice. Predstavnike pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno, pred-
stavnike star{ev volijo star{i na roditeljskih sestankih.

Sestavo sveta, postopek izvolitve predstavnikov posa-
meznih skupin, pristojnosti in na~in dela se dolo~ijo s statu-
tom zavoda.

6. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonito delo
zavoda.

Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki iz-
polnjuje pogoje, dolo~ene z zakonom in statutom zavoda.

7. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih dolo~a zakon.
Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o

kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.

8. ~len
Vodja notranje organizacijske enote opravlja v tej enoti

tudi naloge pedago{kega vodja.
Vodjo organizacijske enote imenuje in razre{uje svet

zavoda po predhodnem mnenju strokovnega organa zavoda.

Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za ravnatelja.

9. ~len
Ravnatelj in vodja organizacijske enote sta imenovana

na podlagi javnega razpisa po postopku dolo~enim z zako-
nom in statutom zavoda.

10. ~len
Strokovni organ v zavodu je u~iteljski zbor.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe.
Sestava, na~in oblikovanja in naloge strokovnih orga-

nov se dolo~ijo s statutom zavoda.

11. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesov star{ev se v

zavodu oblikuje svet star{ev.
[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma

izvolitev ter pristojnosti dolo~a statut zavoda.

12. ~len
V zavodu lahko delujejo {e drugi organi in strokovni

organi, katerih sestavo, naloge in na~in dela dolo~a statut v
skladu z zakonom.

III. SPLO[NI AKTI ZAVODA

13. ~len
Zavod ima statut, ki ureja:
– statusne zadeve,
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– na~in odlo~anja organov in
– druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti

in poslovanje zavoda.
Statut sprejme zavod s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima tudi druge splo{ne akte.

IV. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

14. ~len
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Sredstva

za ustanovitev in za~etek dela vzgojno-izobra‘evalnega za-
voda zagotavlja ustanovitelj s sredstvi, ki jih je vzgojno-
izobra‘evalni zavod uporabljal ‘e do sedaj.

Ustanovitelj daje zavodu ta sredstva v upravljanje, in
sicer za potrebe opravljanja dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremi~no premo‘enje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Za gospodarjenje z nepremi~ninami iz tega naslova se
lahko v ob~ini oblikujejo skladi, ki poslujejo v skladu z
zakonom.

15. ~len
Zavod pridobiva sredstva za delo zavoda iz virov, dolo-

~enih z zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki star{ev in
drugimi viri dolo~enimi z zakonom.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za
opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju us-
tanovitelja.
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O na~inu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
odlo~a svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

16. ~len
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

17. ~len
Ustanovitelj ima pravico opravljati kontrolo nad na-

mensko uporabo sredstev v zavodih.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

18. ~len
U~enci podru‘ni~ne {ole Sv. Florijan, ki v {olskem letu

1995/96 za~enjajo {olanje v 6., 7. in 8. razredu Osnovne {ole
Rogatec, zaklju~ijo {olanje v O[ Rogatec.

19. ~len
Zavod prevzame delavce, ki so do sedaj delali v Vzoj-

no-izobra‘evalnem zavodu II. osnovna {ola Roga{ka Slatina
in delavce, ki so bili v celoti sistemizirani na podru‘ni~ni {oli
Sv. Florijan, razen delavcev, ki so delno opravljali storitve za
podru‘ni~no {olo Sv. Florijan.

20. ~len
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut

Vzgojno-izobra‘evalnega zavoda II. osnovna {ola Roga{ka
Slatina ter druge splo{ne akte, razen dolo~il, ki so v nasprotju
s tem odlokom ali zakonom.

21. ~len
Imenovanje ravnatelja se v skladu s tem odlokom in statu-

tom zavoda opravi po zaklju~enem mandatu ravnatelja Vzgoj-
no-izobra‘evalnega zavoda II. osnovna {ola Roga{ka Slatina.

Ravnatelj zavoda je dol‘an poleg nalog, za katere je pristo-
jen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi statut,
organizacijo dela ter pripravi vse potrebno za registracijo zavoda
v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva objave
tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda se podalj{a mandat dosedanjim ~lanom sve-
ta zavoda.

22. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Ob~ino Ro-

ga{ka Slatina veljati odlok o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah
na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v ob~ini [marje
pri Jel{ah (Uradni list RS, {t. 33/91), razen dolo~b, ki se
nana{ajo na Vzgojno-izobra‘evalni zavod Glasbena {ola Ro-
ga{ka Slatina in na Vzgojno-izobra‘evalni zavod III. osnov-
na {ola Roga{ka Slatina.

23. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 601-08/95
Roga{ka Slatina, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

2295.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o zavodih (Uradni list
RS, {t. 12/91) in na podlagi 12. ~lena statuta Ob~ine Roga{ka
Slatina je Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina na 7. redni
seji dne 26. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Roga{ka

Slatina

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Na podlagi odloka o razdelitvi javnega Vzgojno-vars-

tvenega zavoda Roga{ka Slatina bo javni vzgojno-varstveni
zavod, ki je bil ustanovljen z odlokom o razdelitvi VIZ
[marje pri Jel{ah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavo-
dov v ob~ini [marje pri Jel{ah dne 17. 12. 1991, z dnem ko
bodo ustanovljeni novi zavodi oziroma enote pri VIZ zavo-
dih, nehal delovati.

Ob~ina Roga{ka Slatina tako ustanavlja:
Vzgojno-varstveni zavod Roga{ka Slatina, Roga{ka Sla-

tina s sede‘em v Ulici Kozjanskega odreda 72, Roga{ka
Slatina.

2. ~len
Dejavnost zavoda je:
– dejavnost vrtcev (M/80.101)

II. ORGANI ZAVODA

3. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet {teje 9 ~lanov in ga sestavljajo: 3 predstavniki

ustanoviteljev, 3 predstavniki pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda, 3 predstavniki star{ev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Ob~inski svet ob~i-
ne Roga{ka Slatina, predstavnike pedago{kih in drugih stro-
kovnih delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno,
predstavnike star{ev volijo star{i na roditeljskih sestankih.

Sestavo sveta, postopek izvolitve predstavnikov posa-
meznih skupin, pristojnosti in na~in dela se dolo~ijo s statu-
tom zavoda.

4. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonito delo
zavoda.

Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki iz-
polnjuje pogoje, dolo~ene z zakonom in statutom zavoda.

5. ~len
Strokovni organ v zavodu je vzgojiteljski zbor.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe.
Sestava, na~in oblikovanja in naloge strokovnih orga-

nov se dolo~ijo s statutom zavoda.

6. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesa star{ev se v za-

vodu oblikuje svet star{ev ali drugi ustrezni organ.
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[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma
izvolitev ter pristojnosti dolo~a statut zavoda.

7. ~len
V zavodu lahko delujejo {e drugi organi in strokovni

organi, katerih sestavo, naloge in na~in dela dolo~a statut v
skladu z zakonom.

III. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

8. ~len
Sredstva za ustanovitev in za~etek dela vzgojno-vars-

tvenega zavoda zagotavlja ustanovitelj s sredstvi, ki so po
delitvi zavoda pripadla delu zavoda na obmo~ju ob~ine Ro-
ga{ka Slatina.

Ustanovitelj daje zavodu ta sredstva v upravljanje in
sicer za potrebe opravljanja dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.

Za gospodarjenje z nepremi~ninami iz tega naslova se
lahko v ob~ini oblikujejo skladi, ki poslujejo v skladu z
zakonom.

9. ~len
Zavod lahko ob osnovni dejavnosti izvaja tudi naloge v

zvezi z vzgojo in izobra‘evanjem otrok in mladine, za katere
je ustanovljen ter pridobiva sredstva s prodajo proizvodov
oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem javne slu‘be.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za
opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju us-
tanovitelja.

O na~inu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
odlo~a svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

10. ~len
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

11. ~len
Ustanovitelj ima pravico opravljati kontrolo nad na-

mensko uporabo sredstev v zavodih.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

12. ~len
Zavod prevzame delavce, ki so do sedaj delali v notra-

njih organizacijskih enotah prej{njega zavoda, ki le‘ijo na
obmo~ju Ob~ine Roga{ka Slatina in sorazmerni del pedago-
{kih in drugih delavcev, ki so do sedaj opravljali naloge za
celoten zavod, ki se razdeli.

13. ~len
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut VVZ

Roga{ka Slatina ter druge splo{ne akte, razen dolo~il, ki so v
nasprotju s tem odlokom ali zakonom.

14. ~len
Posle ravnatelja zavoda opravlja v. d. ravnatelja, ki je

poobla{~en za vsa opravila in naloge v zvezi s konstituira-
njem in za~etkom dela zavoda ter njegovim vpisom v sodni
register, kakor tudi za predstavljanje in zastopanje zavoda do
izvedbe imenovanja v skladu s tem odlokom oziroma statu-
tom zavoda.

15. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 601-06/95
Roga{ka Slatina, dne 28. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

2296.

Na podlagi 3., 51. in 54. ~lena zakona o zavodih (Uradni
list RS, {t. 12/91) in 100.a ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) je
Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina na 5. redni seji dne 31.
maja 1995 sprejel

O D L O K
o razdelitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda

Roga{ka Slatina

1. ~len
Javni vzgojno-varstveni zavod, ustanovljen z odlokom

o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah na javne zavode in ustano-
vitvi javnih zavodov v ob~ini [marje pri Jel{ah, ki ga je
sprejela Skup{~ina ob~ine [marje pri Jel{ah na seji dne 17.
12. 1991, se razdeli na {tiri dele, ki jih statusno opredelijo
ob~ine – pravne naslednice biv{e Ob~ine [marje pri Jel{ah,
ter tako preneha.

2. ~len
Ob~ine Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka Slatina, Rogatec in

[marje pri Jel{ah prevzamejo ustanoviteljske pravice na de-
lih zavoda za svoja obmo~ja in organizirajo dejavnost, ki jo
je do sedaj opravljal Javni vzgojno-varstveni zavod Roga{ka
Slatina tako, da ustanovijo ali soustanovijo vzgojno-varstve-
ni zavod ali enoto vzgojno-izobra‘evalnih zavodov.

3. ~len
Sedanji Vzgojno-varstveni zavod Roga{ka Slatina delu-

je v nespremenjeni obliki do ustanovitve posameznih vzgoj-
no-varstvenih zavodov oziroma enot pri vzgojno-izobra‘e-
valnih zavodih, ki jih bodo ustanovile ob~ine Rogatec,
Roga{ka Slatina, [marje pri Jel{ah, Pod~etrtek in Kozje, v
katere je razdeljen s tem odlokom.

4. ~len
Zavodi oziroma enote pri vzgojno-izobra‘evalnih zavo-

dih prevzamejo delavce Vzgojno-varstvenega zavoda Roga-
{ka Slatina, in sicer praviloma tiste delavce, ki so delali v
oddelkih oziroma notranjih organizacijskih enotah zavoda na
obmo~ju novoustanovljenega zavoda oziroma enote pri vzgoj-
no-izobra‘evalnem zavodu ter sorazmerni del pedago{kih in
drugih delavcev, ki so opravljali naloge za biv{i Vzgojno-
varstveni zavod Roga{ka Slatina kot celoto.

5. ~len
O delitvi premo‘enja, ki se izvede po bilanci na dan 30.

6. 1995 se dogovorijo Ob~ine Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka
Slatina, Rogatec in [marje pri Jel{ah, najkasneje v {estih
mesecih po sprejemu tega odloka.
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6. ~len
Ta odlok za~ne veljati, ko dajo nanj soglasje Ob~ine

Kozje, Pod~etrtek, [marje pri Jel{ah ter Rogatec in naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 601-01/95
Roga{ka Slatina, dne 31. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.

7. ~len
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in

sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalni-
mi skupnostmi.

Ob~ina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih dr‘av ter mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

8. ~len
Ob~ina Roga{ovci je pravna oseba.
Sede‘ ob~ine je v Roga{ovcih 14/B.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike. V zgornji

kro‘nici je napis OB^INA ROGA[OVCI, v liniji premera pa
je napis ROGA[OVCI.

Ob~ina ima lahko svoj grb in zastavo. Obliko in vsebino
grba ter zastave dolo~i ob~inski svet.

Ob~ina ima svoj praznik, ki ga dolo~i ob~inski svet.
Zaslu‘nim ob~anom in drugim fizi~nim ter pravnim

osebam lahko ob~inski svet podeli priznanja in nagrade ob~i-
ne. Pogoje in postopek za podeljevanje priznanj in nagrad
dolo~i ob~inski svet s posebnim odlokom.

9. ~len
Ob~ino Roga{ovci predstavlja in zastopa ‘upan.

10. ~len
Naselja iz 3. ~lena tega statuta predstavljajo va{ke skup-

nosti:
1. Krajevna skupnost Roga{ovci z va{kimi skupnostmi

Sotina, Serdica, Nuskova, Roga{ovci, Sv. Jurij, Ocinje, Kra-
marovci.

2. Krajevna skupnost Perto~a z va{kimi skupnostmi Per-
to~a, Ropo~a, Ve~eslavci, Fik{inci.

Krajevna skupnost je pravna oseba.
Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s

svojimi sredstvi oziroma s sredstvi, ki niso lastnina ob~ine ali
s sredstvi, ki niso del ob~inskega prora~una, sklepa pravne
posle v svojem imenu in na svoj ra~un.

11. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v pristojnosti krajevne
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

12. ~len
V Ob~ini Roga{ovci ‘ivi v naseljih Sotina, Serdica,

Ocinje, Kramarovci, Perto~a, Ropo~a avtohtono naseljena
romska skupnost.

Polo‘aj in pravice romske skupnosti se urejajo v skladu
z zakonom.

13. ~len
Ob~ina se lahko povezuje v pokrajino. Odlo~itev o po-

vezovanju v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko
ve~ino vseh ~lanov sveta.

II. NALOGE OB^INE

14. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakoni, zlasti pa:

1. Na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,

ROGA[OVCI

2297.

Na podlagi dolo~il 64. ~lena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~be US RS, 45/94
- odlo~be US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in {t. 14/95) je
Ob~inski svet ob~ine Roga{ovci na seji dne 8. julija 1995,
sprejel

S T A T U T
Ob~ine Roga{ovci

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

1. ~len
Ta statut dolo~a temeljna na~ela za organizacijo in delo-

vanje ob~ine, oblikovanje in pristojnosti ob~inskih organov,
organizacijo ob~inske uprave in javnih slu‘b, na~in sodelo-
vanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~ini in druga
vpra{anja skupnega pomena v ob~ini.

2. ~len
Ob~ina Roga{ovci je temeljna lokalna samoupravna

skupnost, ki je bila ustanovljena z zakonom o ustanovitvi
ob~in ter dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/
94 in 69/94).

3. ~len
Obmo~je Ob~ine Roga{ovci obsega obmo~ja naselij:

Fik{inci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Perto~a, Roga{ovci,
Ropo~a, Sotina, Serdica, Sveti Jurij in Ve~eslavci.

4. ~len
Ob~ina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru

ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr-
{uje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, ter naloge, ki jih
z njenim soglasjem prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava.

5. ~len
Ob~ani odlo~ajo o zadevah lokalne samouprave posred-

no preko organov ob~ine in neposredno - na svojih zborih, z
referendumom in preko ljudske iniciative.

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

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najpozneje v
30 dneh.
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– sprejema na~rt razvoja ob~ine, s katerim se zagotavlja
skladen razvoj ob~ine,

– sprejema prostorske plane in prostorsko izvedbene
akte,

– predpisuje lokalne davke,
– ureja upravljanje z energetskimi, vodnimi in drugimi

komunalnimi objekti,
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine,
– ureja javni red v ob~ini,
– ustanavlja javna podjetja in javne zavode,
– ustanavlja sklade,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– 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,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. Pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, osnovnega zdravstva, pred-

{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, slu‘be
za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele,

– vzgojno, izobra‘evalno, kulturno, turisti~no, razisko-
valno, informacijsko - dokumentacijsko in dru{tveno dejav-
nost,

– razvoj {porta in rekreacije,
– razvoj podjetni{tva, kmetijstva, drobnega gospodar-

stva in obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejav-
nosti.

3. Na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– upravlja lokalne javne slu‘be in druga javna podjetja,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi.
4.  S svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste, javne poti, re-

kreacijske in druge javne povr{ine,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost,
– gradi in vzdr‘uje vodovodne, energetske in druge ko-

munalne objekte in naprave,
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana, upra-

ve in delovnih teles,
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovne-

ga izobra‘evanja, kulture, socialnega varstva, otro{kega vars-
tva, zdravstvenega varstva, raziskovalne dejavnosti, {porta 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 izvajanje po‘arne varnosti, opravljanje po-
kopali{ke, pogrebne in mrli{ke ogledne slu‘be,

– zagotavlja druge dejavnosti v okviru prora~una ob~i-
ne.

5. 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.

6. Zagotavlja in organizira:
– slu‘be socialnega skrbstva,
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– izvensodno poravnavo sporov,
– komunalno nadzorno slu‘bo.
7. Pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine.
8. Sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujevanju premi~nin in

nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o
drugih razmerjih, v katere ob~ina vstopa.

15. ~len
Poleg lokalnih zadev javnega pomena iz prej{njega ~le-

na opravlja ob~ina {e naslednje naloge, ki se nana{ajo na
razvoj turizma oziroma negovanje krajinske zna~ilnosti:

– skrbi za razvoj turizma na obmo~ju celotne ob~ine,
– dolo~a turisti~ne ceste in poti,
– dolo~a namembnost izkori{~anja prostora na tem po-

dro~ju,
– skupaj z nosilci turisti~ne dejavnosti skrbi za informa-

tivno dejavnost na podro~ju turizma,
– sodeluje s turisti~nimi organizacijami pri razvoju tu-

rizma na regijski in dr‘avni ravni.
Ob~ina Roga{ovci lahko opravlja tudi dolo~ene prene-

sene funkcije za druge ob~ine, ~e tako dolo~ijo ob~ine, pove-
zane v skupnost ob~in oziroma pokrajino in opravlja uprav-
na, strokovna in ostala opravila za druge ob~ine po njihovem
pooblastilu.

16. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje

potrebe,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– dolo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno javno 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 dvoljenj,
– 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,
– 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, energetskih in

drugih komunalnih objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,

vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
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– 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,
– opravljanje ustanoviteljske pravice do javnih zavodov

in javnih podjetij, ki imajo sede‘ v ob~ini oziroma zunaj
ob~ine, ~e je ob~ina soustanovitelj.

17. ~len
Ob~ina predpisuje, pod pogoji, ki jih dolo~a zakon,

naslednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

lovi{~a, stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

premo‘enja,
– predpisuje ob~inske takse, kazni in druge pristojbine.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

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

bor. ^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno, razen ‘upana, ki jo lahko opravlja poklicno.

@upan opravlja svojo funkcijo poklicno, kolikor vodi
ob~insko upravo.

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

20. ~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 ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.

Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu in o delu
delovnih teles sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave, ~e tako dolo-
~i ob~inski svet in so s strani predlagatelja ozna~eni kot
zaupni.

21. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

22. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:

– sprejema statut ob~ine,
– sprejema ob~inski prora~un z dvetretjinsko ve~ino

vseh svetnikov,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja delovna telesa ter imenuje in razre{uje nji-

hove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– voli predstavnike v organe pokrajine,
– daje soglasje k imenovanju poslovodnih organov jav-

nih zavodov in javnih podjetij ter soglasja k statutom le-teh,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘e-

nja,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin,
– opravlja imenovanje ulic in naselij,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske

uprave na predlog ‘upana,
– odlo~a o najemu posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– na osnovi zakonov dolo~a nadomestilo oziroma pla~o

‘upana ter nadomestila pod‘upana, ~lanov ob~inskega sveta,
delovnih teles in nadzornega odbora,

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

– daje koncesije oziroma soglasje k podelitvi koncesij,
– dolo~a vrste in vi{ine prispevkov za opravljanje ko-

munalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih

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

– financiranje politi~nih strank se uredi z odlokom ali
sklepom ob~inskega sveta,

– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ajo posamezni
zakoni in ta statut.

23. ~len
Ob~inski svet ima 14 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora, kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.

Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje 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.

24. ~len
^lani ob~inskega sveta se volijo na podlagi splo{ne in

enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no prebivali{~e.
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Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu, ~e
zakon ne dolo~a druga~e.

Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina razdeli na volilne
enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

25. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

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

26. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja svet ter sklicuje in vodi

seje ob~inskega sveta.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet imenuje sekretarja ob~inskega sveta.
Sekretar pomaga predsedniku ob~inskega sveta pri pri-

pravi dnevnega reda in vodenju sej ob~inskega sveta ter
organizira administrativna dela za ob~inski svet in za komisi-
je ter odbore ob~inskega sveta.

27. ~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 voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

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

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cevati na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta, nadzornega
odbora in ‘upana.

Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta najmanj en-
krat 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, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu
dnevnega reda odlo~i ob~inski svet.

Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti posebna to~ka,
rezervirana za vpra{anja in pobude, ki jih postavljajo ~lani
sveta, in za odgovore nanje.

29. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko ob~inski svet sklene, da

je seja zaprta za javnost.
^lani delovnih teles, nadzornega odbora, ‘upan in pod-

‘upan imajo pravico prisostvovati sejam ob~inskega sveta.

30. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanov.

Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov nav-
zo~ih ~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut ne dolo~ata druga~-
ne ve~ine.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon, ta statut ali kadar pred glasovanjem tako skle-
ne ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

31. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

32. ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico v ob~ini,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen za nepogojno

kazen zapora, dalj{o od 6 mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~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 za prenehanje
mandata.

3. @upan

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

pa imenuje na predlog ‘upana ob~inski svet z ve~ino glasov
navzo~ih ~lanov. Mandatna doba ‘upana traja {tiri leta, kakor
tudi pod‘upana, ~e je ta imenovan hkrati z izvolitvijo ‘upana.
@upan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, kolikor vodi
ob~insko upravo.

34. ~len
V primeru, da je ~lan ob~inskega sveta imenovan za

pod‘upana, v ~asu opravljanja te funkcije ne mora opravljati
funkcije ~lana ob~inskega sveta. V tem ~asu opravlja funkci-
jo ~lana ob~inskega sveta naslednji kandidat z iste liste kan-
didatov. ^e takega kandidata ni, opravlja funkcijo ~lana ob-
~inskega sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v
kateri je imela lista najve~ji ostanek glasov v razmerju do
koli~nika v volilni enoti.

35. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev ob~inskega

sveta,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– ima pravico ob~inskemu svetu predlagati v sprejem

odloke in druge splo{ne akte,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un in za-

klju~ni ra~un prora~una ob~ine,
– odlo~a o organizaciji ob~inske uprave v skladu z odlo-

kom o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave
– sodeluje z gospodarskimi in drugimi organizacijami

ter dru{tvi, ki imajo sede‘ v ob~ini,
– zastopa ob~ino v okviru odnosa z dr‘avno upravo v

sosvetu na~elnika upravne enote,
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– zastopa ob~ino v urejanju pravnega nasledstva oziro-
ma premo‘enjsko pravnih medsebojnih razmerjih med prav-
nimi naslednicami Ob~ine Murska Sobota,

– zastopa ob~ino v urejanju teko~ega dela javnih lokal-
nih slu‘b (komunala, po‘arna dejavnost, za{~ita in re{evanje
oziroma drugo...), javnih zavodov (zdravstvo, sociala, {ol-
stvo, vzgoja, kultura in {port), sklada stavbnih zemlji{~ dose-
danje Ob~ine Murska Sobota in stanovanjskega fonda prav-
nih subjektov, katerih poslovanje je bilo organizirano na
teritoriju dosedanje Ob~ine Murska Sobota, razen v zadevah,
ki so po zakonu v pristojnosti ob~inskega sveta,

– sprejema delavce uprave v delovno razmerje,
– sodeluje z organi krajevnih in va{kih skupnosti,
– predlaga ob~inskemu svetu plane ob~ine,
– imenuje vi{je upravne delavce,
– sklepa pravne posle v okviru sprejetega plana ob~ine,

po predhodnem soglasju ob~inskega sveta,
– sklicuje zbore ob~anov,
– ‘upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{-

nih aktov ob~ine,
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.

36. ~len
@upan 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, ob~inski svet pa se ne more pravo~asno
sestati. Te ukrepe mora ‘upan predlo‘iti v potrditev ob~in-
skemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

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

in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih za-
dev na seji 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.

38. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,

~e meni, da je neustaven ali nezakonit in mu predlaga, da o
njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora
navesti razloge za zadr‘anje.

^e ob~inski svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni
akt objavi, ‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristojno ministrs-
tvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.

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

dome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti. @upan lahko
pooblasti pod‘upana za opravljanje posameznih nalog iz nje-
gove pristojnosti.

40. ~len
Glede prenehanja mandata ‘upana in pod‘upana veljajo

dolo~be tega statuta glede prenehanja mandata ~lanov ob~in-
skega sveta.

41. ~len
@upan lahko za dolo~ena podro~ja iz svoje pristojnosti

predlaga ob~inskemu svetu ustanovitev in imenovanje komi-
sij oziroma drugih delovnih teles.

4. Nadzorni odbor

42. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe prora~un-

skih sredstev,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugo-

tovitvah, najmanj dvakrat letno.

43. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov.
Predsednika in ~lane nadzornega odbora imenuje ob~in-

ski svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve
in imenovanja.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave in drugi javni uslu‘benci
ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~un-
skih sredstev.

IV. STALNA IN OB^ASNA DELOVNA TELESA
OB^INSKEGA SVETA

44. ~len
Ob~inski svet ima lahko naslednja delovna telesa:
1. odbore:
– odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunal-

no infrastrukturo,
– odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo, drobno gospo-

darstvo in turizem,
– odbor za kmetijstvo in prehrano,
– odbor za prora~un, finance in premo‘enja,
– odbor za dru‘bene dejavnosti,
– odbor za civilno za{~ito, po‘arno varnost in redarstvo.
2. komisije:
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-

vanja,
– komisija za statut in pravna vpra{anja,
– komisija za pro{nje in prito‘be,
– komisija za nagrade in priznanja,
– komisija za izvensodno poravnavo.
3. svete:
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet potro{nikov oziroma varstvo pravic potro{nikov,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

45. ~len
Ob~inski svet lahko po potrebi ustanovi tudi druga stal-

na in ob~asna delovna telesa.

46. ~len
Delovna telesa ob~inskega sveta v okviru svojega de-

lovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~in-
skega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.

47. ~len
Predsednika in ~lane odborov, komisij in svetov imenu-

je ob~inski svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja izmed ~lanov ob~inskega sveta in dru-
gih ob~anov.

Predsednika delovnega telesa imenuje ob~inski svet iz-
med ~lanov ob~inskega sveta.
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48. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,

volitve in imenovanja imenuje ob~inski svet izmed ~lanov
ob~inskega sveta.

49. ~len
Delovna telesa, razen komisije iz prej{njega ~lena statu-

ta, imajo od pet do sedem ~lanov, od tega sta najmanj dva
~lana ob~inskega sveta, izmed katerih se imenuje predsedni-
ka delovnega telesa.

Delovno telo je sklep~no, ~e je prisotna ve~ina ~lanov.
Delovna telesa sprejemajo svoje odlo~itve z ve~ino gla-

sov prisotnih ~lanov.
Delovno podro~je delovnih teles in njihov sestav dolo~i

ob~inski svet s posebnim aktom, ki ga sprejme ob~inski svet.

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

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

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

1. Zbor ob~anov

51. ~len
Zbori ob~anov se lahko skli~ejo za vso ob~ino, ter za

eno ali ve~ krajevnih oziroma va{kih skupnosti.

52. ~len
Zbori ob~anov v ob~ini:
– razpravljajo o povezovanju z drugimi ob~inami {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravljajo o lokalni problematiki,
– razpravljajo o delu ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘u-

pana in drugih ob~inskih organov,
– razpravljajo o spremembah obmo~ja in drugih status-

nih vpra{anjih,
– dajejo pobude, predloge in mnenja o stanju in izbolj-

{anju razmer v ob~ini,
– razpravljajo o statutu in njegovih spremembah,
– rapravljajo o poro~ilu organov ob~ine in njihovem

delu,
– dajejo mnenja o zadevah iz prej{njih alinei.

53. ~len
Zbori ob~anov v krajevnih oziroma va{kih skupnostih:
– razpravljajo o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravljajo o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravljajo o delu svojega predstavnika v svetu pred-

stavnikov va{kih oziroma krajevnih skupnosti,
– razpravljajo o spremembah obmo~ja ob~ine,
– razpravljajo o delu ob~inskih organov z vidika intere-

sov svoje skupnosti,
– dajejo mnenja o zadevah iz prej{njih alinei.

54. ~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 va{ki skupnosti oziroma kra-
jevni skupnosti pa skli~e tudi na pobudo najmanj pet odstot-
kov volilcev v tej skupnosti ali na pobudo njenega sveta
oziroma drugega ustreznega organa.

2. Referendum

55. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov 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.

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

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

ki niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se
smiselno uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih voli-
tvah.

57. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini, krajevnih oziroma
va{kih skupnosti.

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

uporabljajo dolo~be 55. in 56. ~lena tega statuta.

3. Ljudska iniciativa

58. ~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.

VI. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

59. ~len
Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave do-

lo~i ob~inski svet na predlog ‘upana z odlokom.

60. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan. Lahko pa jo vodi tajnik, ki

ga imenuje in razre{uje ob~inski svet na predlog ‘upana.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbijo vodje

notranjih organizacijskih enot ob~inske uprave oziroma taj-
nik ob~inske uprave.
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@upan lahko pooblasti tajnika oziroma vodje notranjih
organizacijskih enot za podpisovanje dolo~enih aktov poslo-
vanja.

61. ~len
Skladno z zakoni in akti ob~ine uprava opravlja nasled-

nje naloge:
– spremlja stanje in razvoj na svojih podro~jih,
– izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih

izdajata ob~inski svet in ‘upan,
– izvr{uje zakone in druge predpise dr‘ave, kadar uprav-

ni organi v skladu z zakoni odlo~ajo o upravnih stvareh iz
dr‘avne pristojnosti,

– izdaja upravne akte,
– opravlja upravna, strokovna in ostala opravila za dru-

ge ob~ine, po njihovem pooblastilu,
– opravlja strokovne, organizacijske in druge naloge.
Ob~inski svet seznanja s stanjem na svojem podro~ju in

predlaga potrebne ukrepe.

62. ~len
Uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog organizi-

ra kot upravni organ - urad, ki ima v sestavi notranje organi-
zacijske enote.

Uprava ob~ine se organizira kot samostojna uprava ozi-
roma kot skupna uprava zainteresiranih ob~in za dolo~ene
upravne naloge.

Za dolo~ene potrebe izvajanja del uprave se lahko orga-
nizira tudi del uprave v obliki upravne organizacije ali za-
voda.

63. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravlja tajnik - ~e je

imenovan, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni de-
lavci.

Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.

64. ~len
Vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so

upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom, kolektivno
pogodbo ter sistemizacijo delovnih mest in pravilnikom o
nagrajevanju dolo~i ‘upan.

65. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih zadevah

iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja ‘u-

pan, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo za-
konske pogoje za odlo~anje v upravnih zadevah, za opravlja-
nje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega
postopka in za odlo~anje v upravnih zadevah.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi jav-
nih pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

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

pristojnosti odlo~a na prvi stopnji ob~inska uprava, o prito‘-
bah zoper posami~ne akte izvirne pristojnosti ob~inske upra-
ve na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni za posamezne primere z
zakonom druga~e dolo~eno. Zoper odlo~itev ‘upana je dopu-
sten upravni spor.

67. ~len
Vodje notranjih organizacijskih enot skrbijo in so odgo-

vorni za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

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

ski svet. O izlo~itvi drugih upravnih delavcev v upravnem
postopku odlo~a ‘upan.

VII. KRAJEVNE SKUPNOSTI

69. ~len
Zaradi u~inkovitej{ega uresni~evanja skupnih interesov

je Ob~ina Roga{ovci razdeljena na krajevne oziroma va{ke
skupnosti.

Va{ka skupnost ali ve~ va{kih skupnosti lahko ustanovi
krajevno skupnost.

Krajevna skupnost sprejme svoj statut.

70. ~len
Pristojnost krajevne skupnosti je:
– upravlja in razpolaga s svojim premo‘enjem in sred-

stvi,
– sprejema program razvoja v skladu z ob~inskim pro-

gramom,
– upravlja in vzdr‘uje lastne komunalne objekte,
– daje mnenje in predloge k prostorskim planom in pro-

storsko izvedbenim aktom,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~,
– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne

skupnosti.

71. ~len
Pristojnost va{ke skupnosti je:
– sprejema program razvoja v skladu s programom kra-

jevne skupnosti,
– upravlja in vzdr‘uje lastne komunalne objekte,
– upravlja in vzdr‘uje pokopali{~a,
– vzdr‘uje va{ke ceste in druge javne povr{ine,
– daje mnenja in predloge k prostorskim planom in pro-

storsko izvedbenim aktom,
– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti va{ke skup-

nosti.

72. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.

Organ va{ke skupnosti je odbor va{ke skupnosti.

73. ~len
Svet krajevne skupnosti volijo za dobo {tirih let volivci

s stalnim prebivali{~em v krajevni skupnosti.
Va{ki odbor volijo za {tiri leta volivci s stalnim prebiva-

li{~em v vasi oziroma naselju.

74. ~len
Za volitve ~lanov sveta krajevnih skupnosti in odbor

va{kih skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o
lokalnih volitvah.

Volitve navedenih organov se opravijo po ve~inskem
sistemu.

75. ~len
Svet krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru

nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~in-
skega sveta.

Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovni-
kom.
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76. ~len
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih ~lanov pred-

sednika in podpredsednika.
Va{ka skupnost izvoli svoj odbor, katerega ~lani izvoli-

jo predsednika va{kega odbora in namestnika predsednika.

77. ~len
Samoupravna organiziranost delov ob~ine, dolo~ena s

tem statutom, se lahko spremeni, ~e se za to ugotovi interes
prebivalcev posameznih delov. Interes prebivalcev se ugoto-
vi na zborih krajanov krajevne skupnosti oziroma zborih
va{ke skupnosti, ~e je prisotnih najmanj deset odstotkov
volilcev skupnosti.

Obrazlo‘en predlog za spremembo organiziranosti z za-
pisnikom zbora krajanov krajevne oziroma va{ke skupnosti
se po{lje ob~inskemu svetu in ‘upanu.

Predlog zbora krajanov iz prej{njega odstavka se smatra
kot pobuda za spremembo statuta ob~ine.

Ob obravnavi pobude ob~inski svet upo{teva, ali so
podani razlogi za spremembo samoupravne organiziranosti s
prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kul-
turnimi razlogi.

Ob~inski svet, da bi preveril izra‘eni interes krajanov
na zboru, razpi{e referendum.

Sprememba samoupravne organiziranosti za~ne veljati
z veljavnostjo spremembe statuta ob~ine.

78. ~len
Statut krajevnih skupnosti predvsem dolo~a:
– obmo~je krajevnih skupnosti in delitev na o‘je dele

teh skupnosti,
– naloge krajevnih skupnosti,
– organe krajevnih skupnosti in njihove pristojnosti,
– volitve organov krajevnih skupnosti,
– sredstva krajevnih skupnosti,
– na~in financiranja, zbiranja sredstev in njihovo upo-

rabo,
– na~in odlo~anja v krajevni skupnosti,
– druga pomembna vpra{anja za delo krajevne skup-

nosti.

VIII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

79. ~len
Ob~ina lahko samostojno oziroma skupaj z drugimi lo-

kalnimi skupnostmi 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 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.

80. ~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,

– organiziranje tr‘nic,
– vzdr‘evanje in upravljanje stanovanjskega fonda.

81. ~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 obrate v okviru ob-
~inske uprave ali pa zagotavlja javne dobrine z javnimi kapi-
talskimi vlo‘ki.

Ob~ina lahko prenese upravljanje dolo~enih dejavnosti
iz 80. ~lena na krajevne skupnosti oziroma va{ke skupnosti.

82. ~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 javno podjetje ali
javni zavod.

83. ~len
Ob~ina lahko sama ali skupaj z drugimi ob~inami usta-

novi - zaradi u~inkovitej{ega zagotavljanja izvajanja gospo-
darskih javnih slu‘b - direkcijo, kot del svojih upravnih slu‘b
ali javni holding za podro~je posamezne ali ve~ gospodarskih
javnih slu‘b.

84. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje ob~inski

svet posebno telo, sestavljeno iz predstavnikov uporabnikov
javnih dobrin.

85. ~len
S stavbnimi zemlji{~i v lasti ob~ine upravlja in razpola-

ga Sklad stavbnih zemlji{~ Ob~ine Roga{ovci.
S stanovanjskim fondom ob~ine upravlja in razpolaga

Stanovanjski sklad Ob~ine Roga{ovci.
Sklada ustanovi ob~ina in imata status pravne osebe.
Pristojnosti in na~in dela skladov se dolo~ijo z aktom o

njihovi ustanovitvi.

IX. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

86. ~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~ina svoje premo‘enje lahko pove~a s pridobitvijo in

zmanj{a z odtujitvijo premi~nin in nepremi~nin. Zmanj{anje
premo‘enja je mo‘no praviloma le odpla~no, razen v izjem-
nih primerih, ko gre za brezpla~en prenos oziroma podaritev,
~e gre za humanitarne, izobra‘evalne, vzgojnovarstvene, kul-
turne ali druge tovrstne namene. O brezpla~ni odtujitvi pre-
mo‘enja odlo~a ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino prisot-
nih ~lanov sveta. V primeru prodaje premo‘enja postane
kupnina del premo‘enja ob~ine.

V smislu racionalnih in drugih dru‘benih interesov se
dolo~eno premo‘enje ob~ine lahko zamenja za premo‘enje
drugih lastnikov, ~e tako odlo~i ob~inski svet.

87. ~len
Ob~ina ima lahko svoje premo‘enje oziroma svoj dele‘

v premo‘enju javnih gospodarskih podjetij in javnih gospo-
darskih zavodov na podro~ju gospodarske in komunalne de-
javnosti, kot tudi v javnih zavodih na podro~ju dru‘benih
dejavnosti.
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88. ~len
Premo‘enje krajevnih in va{kih skupnosti je last teh

skupnosti. S tem premo‘enjem krajevna skupnost oziroma
va{ka skupnost upravlja in razpolaga. V smislu {ir{ih intere-
sov je lahko del premo‘enja, ki slu‘i skupnim namenom, tudi
v lasti ob~ine.

89. ~len
Premo‘enje, ki ga upravljajo skladi, je last ob~ine usta-

noviteljice.

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

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

91. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v lastnem prora~unu ob~ine, ki ga
sprejme ob~inski svet na predlog ‘upana.

92. ~len
Sredstva prora~una se uporabljajo za namene, ki so

dolo~eni s prora~unom oziroma zakonom.

93. ~len
Med odhodki prora~una se predvidi tudi teko~a prora-

~unska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti.

O uporabi teko~e prora~unske rezerve odlo~a ‘upan v
primerih nesre~ ali drugih izrednih razmerah, druga~e pa
ob~inski svet.

94. ~len
Prora~un ob~ine sprejme ob~inski svet v roku, ki velja

za dr‘avni prora~un. ^e prora~un ob~ine ni sprejet pravo~a-
sno, se izvaja za~asno financiranje mese~no, na osnovi ene
dvanajstine prora~una ob~ine za preteklo leto.

95. ~len
Za izvr{evanje prora~una ob~ine je odgovoren ‘upan.

96. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme

ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto. V
zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni in dose-
‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter predvidena
in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja ter sredstva rezerv.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~im ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katero se sprejema zaklju~ni ra~un.

Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.

97. ~len
Javna podjetja, javni zavodi in skladi, katerih ustanovi-

teljica je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustano-
vitelja. O soglasju za zadol‘itev 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.

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

98. ~len
Za financiranje nalog ob~ine se zagotavljajo prihodki iz

naslednjih virov:

– iz prihodkov za financiranje zagotavljene porabe,
– iz prihodkov za financiranje drugih nalog.

99. ~len
Financiranje krajevnih oziroma va{kih skupnosti v ok-

viru ob~ine je urejeno z njihovim statutom.
Viri financiranja krajevnih skupnosti so:
– lastni viri iz premo‘enja,
– samoprispevek,
– drugi viri.
Poleg lastnih virov teh skupnosti zagotavlja sredstva za

njihovo delovanje in usklajevalni razvoj tudi ob~ina, v okviru
razpolo‘ljivih sredstev prora~una, po sprejetih kriterijih.

Krajevne oziroma va{ke skupnosti lahko svoj program
financirajo tudi z najemanjem kreditov, vendar najve~ do
vi{ine, dolo~ene s prora~unom ob~ine, ob soglasju ob~inske-
ga sveta.

100. ~len
Finan~no-ra~unovodsko poslovanje ob~ine se opravlja

v okviru finan~no-ra~unovodske slu‘be uprave ob~ine.
Finan~no-ra~unovodska slu‘ba opravlja finan~no-ra~u-

novodske storitve tudi za potrebe krajevnih oziroma va{kih
skupnosti v okviru ob~ine, kot tudi za potrebe drugih ob~in.

Delo finan~no-ra~unovodske slu‘be nadzoruje ‘upan in
nadzorni odbor.

Finan~no ra~unovodska slu‘ba lahko opravlja svoje de-
lo tudi za potrebe drugih ob~in.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

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

ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un ter druge
akte, dolo~ene s tem statutom in zakoni.

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

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

103. ~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.

104. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti.

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

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

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

ali odloka v procesu njihovega izvr{evanja.
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107. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

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

108. ~len
Kadar ne odlo~i z drugim aktom, sprejme ob~inski svet

sklep.

109. ~len
Z letnim prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki

in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje dvetretjin-
ska ve~ina vseh ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

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

pan ali najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-

skega sveta, ki ga uvrsti na dnevni red seje ob~inskega sveta.

111. ~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.

112. ~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 sam ni predlagatelj.

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

nom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 5 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka.

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

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

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih, na~elih in temelj-
nih re{itvah predloga odloka.

^e ob~inski svet meni, da odlok ni potreben, ga s skle-
pom zavrne.

Pred za~etkom druge obravnave predlagatelj odloka do-
polni predlog odloka na podlagi stali{~ in sklepov, ki so bili
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka. Ko ob~inski svet kon-
~a razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka, glasuje o
predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko umakne predlog odloka po kon~ani
prvi ali drugi obravnavi.

^e na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo pripomb
in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako
besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko ob~inski

svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti
seji tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka
zdru‘ita.

115. ~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.

Amandma lahko predlaga ‘upan, tudi kadar ni predlaga-
telj 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.

^e ob~inski svet ne sprejme predloga za sprejem odloka
po hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be statuta, ki veljajo
za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolo~eni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

116. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
v pisni obliki z obrazlo‘itvijo najmanj 3 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 in predlagatelj odloka.

@upan lahko pove mnenje k amandmaju tudi, kadar ni
predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

117. ~len
Amandma, ~len odloka in odlok v celoti je sprejet, ~e

zanj na seji ob~inskega sveta glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

118. ~len
Statut ob~ine in poslovnik o delu ob~inskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejem odloka.
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obrav-
navi.

119. ~len
Statut, odlok in drugi predpisi ob~ine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga dolo~i ob~inski svet in pri~nejo
veljati petnajsti dan po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za kate-
re tako dolo~i ob~inski svet.

3. Posami~ni akti ob~ine

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

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
dr‘avne pristojnosti.
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121. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravicah, koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stop-
nji ‘upan, ~e ni za posamezne primere z zakonom druga~e
dolo~eno.

O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
zadevah iz prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~a dr‘avni
organ, ki ga dolo~a zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

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

122. ~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 ali sosednje ob~ine, brez pooblastila ozi-
roma soglasja ob~ine, posega v njene pravice.

123. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred Ustavnim

sodi{~em RS 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.

124. ~len
@upan lahko, kot stranka v upravnem sporu, spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e
osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

125. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek, kot

stranka ali kot stranski intervent, ~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.

126. ~len
Delovna telesa ob~inskega sveta so dol‘na za potrebe

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

XII. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

127. ~len
Ob~ina Roga{ovci, se zaradi urejanja in opravljanja lo-

kalnih zadev {ir{ega pomena, lahko povezuje z drugimi ob~i-
nami v pokrajino.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob-
~inski svet z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statuta pokrajine dolo~i ob~inski svet
prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

128. ~len
S statutom pokrajine ob~ine opredelijo lokalne zadeve

{ir{ega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji pristojnosti,
organe pokrajine in na~in financiranja.

Pokrajina v skladu z zakonom na podlagi programov
zlasti:

– skrbi za graditev in vzdr‘evanje komunalnih, energet-
skih, prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter za
funkcioniranje ustreznih dejavnosti {ir{ega pomena,

– skrbi za graditev in vzdr‘evanje objektov in za funk-
cioniranje slu‘b na podro~ju dru‘benih dejavnosti ({olstvo,
kultura, zdravstvo, socialno varstvo itd.), ki so pomembne za
razvoj regije in niso del obveznih nalog republike na teh
podro~jih,

– skrbi za odlaganje komunalnih in drugih odpadkov, za
kontrolo in urejanje odplak in za druge oblike varstva okolja
z napravami regionalnih zmogljivosti,

– pospe{uje razvoj gospodarstva, zlasti kmetijstva, obrti
in turizma na svojem obmo~ju,

– skrbi za re{evanje in za{~ito,
– opravlja druge zadeve, v skladu z zakonom.

129. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli, na predlog komisije

za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ob~inski svet
izmed ~lanov sveta in ‘upana.

130. ~len
Ob~ina lahko izstopi iz pokrajine, ~e tako odlo~i ob~in-

ski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta. Odlo~itev o
izstopu iz pokrajine mora ob~inski svet sprejeti najkasneje 6
mesecev pred zaklju~kom prora~unskega leta. Pred za~etkom
postopka za izstop ob~ine iz pokrajine morata pokrajina in
mestna ob~ina izdelati premo‘enjsko, delitveno in kadrovsko
bilanco.

131. ~len
Ob~ina se lahko pove‘e v skupnost ali zvezo dveh ali

ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje zadev
{ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino.

Odlo~itev o povezovanju ob~ine v skupnost ali zvezo
sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov
sveta.

132. ~len
Ob~ina in njeni organi se, glede na interese in potrebe,

povezujejo in sodelujejo z ustreznimi organi drugih ob~in v
Republiki Sloveniji, tako da izmenjujejo izku{nje in mnenja
o zadevah lokalnega pomena. Povezovanje je v pristojnosti
‘upana.

133. ~len
Zaradi povezovanja na gospodarskem, kulturnem, {port-

nem in drugih podro~jih navezuje ob~ina ob~asne ali trajne
prijateljske vezi z ob~inami sosednjih dr‘av, {e posebej pa z
ob~inami in mesti v dr‘avah, kjer ‘ivijo zamejski Slovenci,
izseljenci in kjer za~asno delajo ob~ani ob~ine.

Ob~ina {e posebej razvija sodelovanje z okraji, mesti in
‘upanijami v Republiki Avstriji in Republiki Mad‘arski.

XIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

134. ~len
Pobudo za spremembe ali dopolnitve statuta ob~ine lah-

ko podajo:
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– ob~inski svet,
– nadzorni odbor,
– ‘upan,
– pet odstotkov volilcev ob~ine.
Predlagatelj mora utemeljiti predlog za spremembo in

dopolnitev statuta.

135. ~len
Spremembe in dopolnitve statuta pripravi komisija za

statutarna in pravna vpra{anja.

136. ~len
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo po ena-

kem postopku kot statut.

XIV. CIVILNA OBRAMBA IN CIVILNA ZA[^ITA

137. ~len
Organi ob~ine dolo~ijo svojo organizacijo in na~in dela

v vojni tako, da zagotovijo nepretrgano opravljanje nalog iz
svoje pristojnosti.

@upan sprejema potrebne ukrepe in akte, ~e se ob~inski
svet ne more sestati in jih predlo‘i v potrditev ob~inskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

138. ~len
Ob~ini lahko vlada v vojnem stanju nalo‘i, da opravlja

dolo~ena naloge v zvezi z izvajanjem civilne obrambe.
@upan lahko predlaga upravnemu organu, pristojnemu

za obrambne zadeve, da se na delovno dol‘nost razporedijo
ob~inski delavci, potrebni za delo v vojni.

139. ~len
Za organizacijo in izvajanje priprav za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesre~ami skrbi ‘upan.
@upan sprejema na~rte za{~ite in re{evanja, skrbi za

organizacijo in izvajanje ukrepov za prepre~itev in zmanj{a-
nje posledic naravnih in drugih nesre~, za za{~ito, re{evanje
in pomo~ ter opravljanje posledic naravnih in drugih nesre~
ter obve{~anje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in
sprejetih za{~itnih ukrepih.

Za operativno strokovno vodenje ukrepov za{~ite, re{e-
vanja in pomo~i ob naravnih in drugih nesre~ah, imenuje
‘upan poveljnika civilne za{~ite ob~ine ter sektorske in kra-
jevne poveljnike in {tabe civilne za{~ite.

140. ~len
Ob~ina organizira izobra‘evanje in usposabljanje prebi-

valcev za osebno in vzajemno za{~ito ter za izvajanje predpi-
sanih za{~itnih ukrepov.

141. ~len
Sredstva, za financiranje svojih nalog varstva pred na-

ravnimi in drugimi nesre~ami zagotavlja ob~ina v prora~unu.

XV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

142. ~len
Predpisi prej{nje Ob~ine Murska Sobota, s katerimi so

urejene lokalne zadeve iz zakona o lokalni samoupravi in
tega statuta in niso v nasprotju s tem statutom, veljajo od 1. 1.
1995 dalje, kot predpisi Ob~ine Roga{ovci, dokler jih Ob~ina
Roga{ovci ne bo uskladila oziroma nadomestila z novimi
predpisi.

Ob~inski svet na predlog ‘upana sprejme program za
uskladitev teh aktov oziroma njihovo nadomestitev.

143. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti in njihovi organi nadalju-

jejo z delom do konstituiranja novoizvoljenih organov v skla-
du s tem statutom.

V roku do 31. 12. 1995 se morajo sprejeti odlo~itve
katera naselja bodo samostojne va{ke skupnosti in katera se
pove‘ejo v nove krajevne skupnosti oziroma ostanejo v ob-
stoje~ih krajevnih skupnostih.

Prve volitve organov va{kih oziroma krajevnih skupno-
sti se opravijo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
statuta.

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

ni sklep ob~inskega sveta (Uradne objave z dne 2. 2. 1995).

145. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 62/95
Roga{ovci, dne 8. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Roga{ovci
Franc Knaus l. r.

[MARJE PRI JEL[AH

2298.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o zavodih (Uradni list
RS, {t. 12/91) in na podlagi 11. in 18. ~lena statuta Ob~ine
[marje pri Jel{ah je Ob~inski svet ob~ine [marje pri Jel{ah
na 7. redni seji dne 20. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna {ola [marje pri

Jel{ah

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Ob~ina [marje pri Jel{ah kot pravna naslednica biv{e

ob~ine [marje pri Jel{ah, prevzema ustanoviteljske pravice
na Vzgojno-izobra‘evalnem zavodu osnovna {ola [marje pri
Jel{ah, ki je bil ustanovljen z odlokom o razdelitvi VIZ
[marje pri Jel{ah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavo-
dov v Ob~ini [marje pri Jel{ah dne 17. 12. 1991 (Uradni list
RS, {t. 33/91).

Ime javnega zavoda je: Osnovna {ola [marje pri Jel{ah.
Skraj{ano ime je: O[ [marje pri Jel{ah.
Sede‘ javnega zavoda je Vegova ulica {t. 26, [marje pri

Jel{ah.
V njegovi sestavi delujejo organizacijske enote:
– Podru‘ni~na {ola Kristan Vrh
– Podru‘ni~na {ola Mestinje
– Podru‘ni~na {ola Sveti [tefan
– Podru‘ni~na {ola Sladka gora
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– Podru‘ni~na {ola [entvid
– Podru‘ni~na {ola Zibika.

2. ~len
[olski okoli{ O[ [marje pri Jel{ah tvorijo naslednja

naselja: Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok
pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo pri [marju, Bodre‘,
Bodri{na vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v
Babni Gori, Cerovec pri [marju, Dol pri Pristavi, Dol pri
[marju, Dragomilo, Dvor, Gaj, Globoko pri [marju, Gornja
vas, Grli~e, Grobelno-del, Grobelce, Hajnsko, Jazbina, Je-
rovska vas, Je{ovec pri [marju, Kamenik, Konu{ko, Koret-
no, Korpule, Kristan vrh, Krtince, La{e, Lekmarje, Lemberg
pri [marju, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Mo~le, Nova
vas pri [marju, Orehovec, Pe~ica, Pijovci, Platinovec, Pol-
‘anska gorca, Pol‘anska vas, Predel, Predenca, Preloge pri
[marju, Pustike, Rakovec, Senovica, Sladka Gora, Sotensko
pri [marju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje
Selce, Spodnje Tinsko, Stranje, Strtenica, Sveti [tefan, [ent-
vid pri Grobelnem, [erovo, [kofija, [marje pri Jel{ah, Topo-
lovec, Vinski Vrh pri [marju, Vodenovo, Vrh, Vr{na vas,
Zadr‘e, Zastranje, Zavr{e pri Grobelnem, Zgornje Tinsko,
Zibika, Zibi{ka vas.

Podru‘ni~na {ola Kristan vrh do vklju~no 5. razreda O[
vklju~uje v svoj {olski okoli{ naslednja naselja: Kristan Vrh,
Grli~e, La{e, Ka~ji Dol, Hajnsko, Gaberce (del), Plat (del),
Male Rodne (del).

Podru‘ni~na {ola Mestinja do vklju~no 3. razreda vklju-
~uje v svoj {olski okoli{ naslednja naselja: Mestinje, Lem-
berg, Krtince, Beli Potok, Pe~ica (del), Topolovec.

Podru‘ni~na {ola Sladka Gora do vklju~no 4. razreda
vklju~uje v svoj {olski okoli{ naslednja naselja: Sladka Gora,
Nova Vas, Pijovci, Jerovska Vas, Pol‘anska Vas, Pe~ica,
Pol‘anska Gorca.

Podru‘ni~na {ola [entvid do vklju~no 5. razreda vklju-
~uje v svoj {olski okoli{ naslednja naselja: Gornja Vas, Bo-
dri{na Vas, Bodre‘, Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Lipo-
vec, Zavr{e, Spodnje Selce, Grobelno (del).

Podru‘ni~na {ola Sveti [tefan do vklju~no 4. razreda
vklju~uje v svoj {olski okoli{ naslednja naselja: Sveti [tefan,
Babna Reka, Babna Gora, Babna Brda, Grobelce, Bukovje,
Lekmarje in Brezje.

Podru‘ni~na {ola Zibika do vklju~no 5. razreda vklju~u-
je v svoj {olski okoli{ naslednja naselja: Zibika, Zibi{ka Vas,
Pustike, Strtenica, Vr{na Vas, Orehovec, Bezgovica, [kofija,
del Roginske Gorce in del Spodnjega Mestinja.

3. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in ta odlok.

4. ~len
Dejavnost zavodov je:
– osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje (M/80.102 - ured-

ba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti)
– izobra‘evanje odraslih (M/80.4)
– ra~unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,

dav~no svetovanje (K/74.12)
– storitev menz (H 55.51).
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi

dopolnjuje dejavnosti iz prvega odstavka tega ~lena.

II. ORGANI ZAVODA

5. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.

Svet {teje petnajst ~lanov in ga sestavljajo: pet pred-
stavnikov ustanoviteljev, pet predstavnikov pedago{kih in
drugih strokovnih delavcev zavoda, pet predstavnikov star-
{ev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje ob~inski svet ob~ine
ustanoviteljice. Predstavnike pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno, pred-
stavnike star{ev volijo star{i na roditeljskih sestankih.

Sestavo sveta, postopek izvolitve predstavnikov posa-
meznih skupin, pristojnosti in na~in dela se dolo~ijo s statu-
tom zavoda.

6. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonito delo
zavoda.

Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki iz-
polnjuje pogoje, dolo~ene z zakonom in statutom zavoda.

7. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih dolo~a zakon.
Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o

kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.

8. ~len
V organizacijski enoti opravlja naloge pedago{kega vod-

je vodja organizacijske enote.
Vodjo organizacijske enote imenuje in razre{uje svet

zavoda po predhodnem mnenju strokovnega organa zavoda.
Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje za ravnatelja.

9. ~len
Ravnatelj in vodja organizacijske enote so imenovani

na podlagi javnega razpisa po postopku dolo~enim z zako-
nom in statutom zavoda.

10. ~len
Strokovni organ v zavodu je u~iteljski zbor.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe.
Sestava, na~in oblikovanja in naloge strokovnih orga-

nov se dolo~ijo s statutom zavoda.

11. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesov star{ev se v

zavodu oblikuje svet star{ev.
[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma

izvolitev ter pristojnosti dolo~a statut zavoda.

12. ~len
V zavodu lahko delujejo {e drugi organi in strokovni

organi, katerih sestavo, naloge in na~in dela dolo~a statut v
skladu z zakonom.

III. SPLO[NI AKTI ZAVODA

13. ~len
Zavod ima statut, ki ureja:
– statusne zadeve,
– organizacijo zavoda,
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– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– na~in odlo~anja organov in
– druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti

in poslovanje zavoda.
Statut sprejme zavod s sogalasjem ustanovitelja.
Zavod ima tudi druge splo{ne akte.

IV. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

14. ~len
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Sredstva

za ustanovitev in za~etek dela vzgojno-izobra‘evalnega za-
voda zagotavlja ustanovitelj s sredstvi, ki jih je vzgojno-
izobra‘evalni zavod uporabljal ‘e do sedaj.

Ustanovitelj daje zavodu ta sredstva v upravljanje, in
sicer za potrebe opravljanja dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremi~no premo‘enje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Za gospodarjenje z nepremi~ninami iz tega naslova se
lahko v ob~ini oblikujejo skladi, ki poslujejo v skladu z
zakonom.

15. ~len
Zavod pridobiva sredstva za delo zavoda iz virov, dolo-

~enih z zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki star{ev in
drugimi viri dolo~enimi z zakonom.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za
opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju us-
tanovitelja.

O na~inu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
odlo~a svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

16. ~len
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga. Podru‘ni~ne {ole v pravnem pro-
metu nimajo pooblastil.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

17. ~len
Ustanovitelj ima pravico opravljati kontrolo nad na-

mensko uporabo sredstev v zavodih.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

18. ~len
Zavod prevzame delavce, ki so do sedaj delali v Vzoj-

no-izobra‘evalnem zavodu osnovna {ola [marje pri Jel{ah in
njegovih organizacijskih enotah.

19. ~len
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut

Vzgojno-izobra‘evalnega zavoda osnovna {ola [marje pri
Jel{ah ter druge splo{ne akte, razen dolo~il, ki so v nasprotju
s tem odlokom ali zakonom.

20. ~len
Imenovanje ravnatelja se v skladu s tem odlokom in

statutom zavoda opravi po zaklju~enem mandatu ravnatelja

Vzgojno-izobra‘evalnega zavoda osnovna {ola [marje pri
Jel{ah.

Ravnatelj zavoda je dol‘an poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
statut, organizacijo dela ter pripravi vse potrebno za registra-
cijo zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od
dneva objave tega odloka v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda se podalj{a mandat dosedanjim ~lanom sve-
ta zavoda.

21. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za ob~ino [mar-

je pri Jel{ah veljati odlok o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah
na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v Ob~ini
[marje pri Jel{ah (Uradni list, {t. 33/91), razen dolo~b, ki se
nana{ajo na Vzgojno-izobra‘evalni zavod glasbena {ola Ro-
ga{ka Slatina in na Vzgojno-izobra‘evalni zavod III. osnov-
na {ola Roga{ka Slatina.

22. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061/1-95
[marje pri Jel{ah, dne 20. julija 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Stanko Javornik l. r.

2299.

Na podlagi 50. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 57/94) in 52. ~lena statuta Ob~ine
[marje pri Jel{ah je Ob~inski svet ob~ine [marje pri Jel{ah
na 7. redni seji dne 20. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

1. ~len
Ob~insko upravo sestavlja urad ‘upana in ob~inski urad.
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad v okviru

katerega se ustanovijo oddelki za izvajanje dolo~enih nalog
uprave.

2. ~len
Urad ‘upana vodi ‘upan.
Urad ‘upana:
– umerja in nadzoruje delo ob~inskega urada,
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest,
– odlo~a o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega raz-

merja zaposlenih v ob~inski upravi,
– skrbi za protokolarne zadeve,
– odlo~a o prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne

pristojnosti ob~inske uprave,
– opravlja tudi vse druge naloge, ki so v pristojnosti

‘upana v skladu z zakoni, statutom ob~ine in drugimi akti
ob~inskega sveta.

V okviru urada ‘upana je organizirana pravna slu‘ba,
ki:
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– opravlja splo{ne pravne naloge za ‘upana, ob~inski
svet in ob~insko upravo,

– sodeluje z oddelki pri pripravi pravnih aktov in drugih
pravnih zadev ob~inske uprave,

– organizira izvensodno poravnavo sporov,
– opravlja strokovna opravila v zvezi s premo‘enjsko

pravnimi zadevami in vodi evidenco nepremi~nin ob~ine,
– opravlja strokovna opravila za pravni promet z nepre-

mi~ninami ob~ine,
– opravlja kadrovske zadeve,
– opravlja druge splo{ne pravne naloge ob~ine.

3. ~len
Ob~inski urad vodi tajnik. Tajnik je za izvajanje ob~in-

skih predpisov in odlo~itev ob~inskega sveta ter za pravilno
in zakonito delovanje ob~inskega urada odgovoren ‘upanu.

V okviru ob~inskega urada so ustanovljeni trije oddelki,
in sicer:

1. Oddelek za gospodarstvo
2. Oddelek za dru‘bene dejavnosti in finance
3. Oddelek za okolje in prostor.
Ob~inski urad skupaj z ustanovljenimi oddelki opravlja

vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~ine.

4. ~len
Oddelek za gospodarstvo:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– skrbi za vzdr‘evanje, popravila in obnovo nepremi~-

nega premo‘enja ob~ine,
– omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine,
– zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva; pospe{uje

razvoj malega gospodarstva, turizma in drugih gospodarskih
dejavnosti,

– opravlja naloge na podro~ju kmetijstva,
– opravlja naloge, ki se nana{ajo na dolo~anje pogojev

za opravljanje obrti, gostinstva in turizma v okviru zakonsko
dolo~enih pristojnosti,

– spremlja gospodarska gibanja,
– sodeluje s stanovanjskim skladom pri pripravljanju stro-

kovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in re{eva-
nje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij,

– opravlja analiti~no in statisti~no dejavnost,
– vodi postopke podeljevanja koncesij v okviru svojih

pristojnosti in v skladu z zakoni,
– pripravlja osnove in strokovne podlage ter razvojne

dokumente in skrbi za prijavo na nate~aje za skladnej{i regio-
nalni razvoj (demografsko ogro‘ena obmo~ja),

– sodeluje z odborom za gospodarstvo in z odborom za
kmetijstvo,

– pripravlja predpise iz svojega delovnega podro~ja,
– opremlja uradne objave, razpise in nate~aje za prido-

bitev sredstev s podro~ja gospodarstva,
– planira in izvaja nadzor nad porabo sredstev prora~u-

na, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge naloge iz ob~inske pristojnosti na po-

dro~ju gospodarske dejavnosti.

5. ~len
Oddelek za dru‘bene dejavnosti in finance:
– pripravlja in uresni~uje akte ob~ine v zvezi z ustano-

viteljstvom javnih zavodov na podro~ju zdravstva, {olstva,
otro{kega varstva, kulture in socialnega skrbstva,

– pripravlja in uresni~uje programe razvoja otro{kega
vastva, varstva pred{olskih otrok, osnovnega {olstva, kultu-
re, zdravstva, {porta in socialnega skrbstva,

– zagotavlja sredstva za vzgojnovarstvene ustanove, kri-
je materialne stro{ke za osnovno {olstvo,

– organizira mre‘e zdravstvene slu‘be na primarni rav-
ni, lekarni{ke dejavnosti in mrli{ke ogledne slu‘be,

– vodi postopke za podeljevanje koncesij v okviru svo-
jih pristojnosti in v skladu z zakoni,

– izvaja oziroma organizira svetovanje ob~anom glede
osebne pomo~i, pomo~i dru‘inam na domu in subvencionira-
nja najemnin,

– skrbi in izvaja nadzor nad vzdr‘evanjem objektov in
osnovnih sredstev vseh dru‘benih dejavnosti neposredno s
strani ob~ine ali prek javnih zavodov na tem podro~ju,

– pospe{uje in izvaja financiranje kulturne dejavnosti in
ustanov,

– skrbi za programsko usklajevanje in financiranje va-
rovanja naravne in kulturne dedi{~ine,

– pospe{uje {port in rekreacijo,
– sodeluje z odborom za dru‘bene dejavnosti in odbo-

rom za finance in prora~un,
– pripravlja predpise iz svojega delovnega podro~ja,
– spremlja uradne objave, razpise in nate~aje za prido-

bitev sredstev s podro~ja dru‘benih dejavnosti,
– pripravlja ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– opravlja finan~no in blagajni{ko poslovanje,
– opravlja ra~unovodstvo in knjigovodstvo,
– opravlja druge naloge s podro~ja dru‘benih dejavno-

sti, ki sodijo v pristojnost ob~inske uprave.

6. ~len
Oddelek za okolje in prostor:
– ureja in skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih

slu‘b; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in
~i{~enje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov, javna snaga in ~i{~enje javnih povr-
{in, urejanje javnih poti in poti za pe{ce, urejanje javnega
prevoza, urejanje javnih parkiri{~, urejanje trgov in ulic,
dimnikarska slu‘ba, pokopali{ka in pogrebna slu‘ba,

– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gos-
podarskih javnih slu‘b,

– opravlja naloge potrebne za gradnjo, vzdr‘evanje in
urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih
povr{in,

– opravlja naloge potrebne za gradnjo komunalnih ob-
jektov in naprav,

– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari
z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,

– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih
javnih slu‘b,

– pripravljanje strokovnih podlag, organizira priprave
ter sprejemanje prostorskega plana ob~ine in prostorskih iz-
vedbenih aktov,

– predstavlja in zagovarja prostorske izvedbene akte na
pristojnih organih,

– nadzoruje kakovost in izdelavne roke prostorskih iz-
vedbenih aktov,

– oblikuje razpisne pogoje za pridobivanje ponudb,
– pripravlja in izvaja ukrepe s podro~ja varstva okolja

oziroma ekologije iz pristojnosti ob~ine,
– podeljuje koncesije v skladu z zakoni,
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– organizira komunalno-redarstvene slu‘be in skrbi za

javni red in mir v ob~ini,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemlji{~a za po-

trebe ob~ine,
– vodi evidenco stavbnih zemlji{~
– dolo~a pogoje za uporabo stavbnih zemlji{~ oziroma

sodeluje s skladom stavbnih zemlji{~,
– izvaja obra~un in nadzor nad prispevki oziroma nado-

mestili s podro~ja urejanja in oddajanja stavbnih zemlji{~ in
njegovega kori{~enja,
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– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-
mo~,

– organizira pomo~ in re{evanje za primere elementar-
nih nesre~,

– sodeluje z odborom za komunalno dejavnost, urejanje
prostora in varstvo okolja ter odborom za razpolaganje s
sredstvi sklada stavbnih zemlji{~,

– pripravlja predpise iz svojega delovnega podro~ja,
– pripravlja akte, ki dolo~ajo prekr{ke in denarne kazni

za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine in jih predlo-
‘i v sprejem ob~inskemu svetu,

– spremlja uradne objave razpisov in nate~ajev za pri-
dobitev sredstev za delovanje in razvoj ob~ine,

– planira in izvaja nadzor nad porabo prora~unskih sred-
stev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,

– opravlja druge naloge iz ob~inske pristojnosti na po-
dro~ju okolja in prostora.

7. ~len
Oddelke vodijo na~elniki oddelkov, slu‘bo pa vodja

slu‘be. Na~elniki in vodja so vi{ji upravni delavci.
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.
@upan imenuje v skladu s sistemizacijo vi{je upravne

delavce ter odlo~a o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v ob~inski upravi.

8. ~len
Vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci so

upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter sistemizaci-
jo in pravilnikom o nagrajevanju, dolo~i ‘upan.

9. ~len
Ob~inska uprava pripravlja gradivo za ob~inski svet,

izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izda-
jata ob~inski svet in ‘upan.

10. ~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.

11. ~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~enimi z zakonom.

12. ~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.

13. ~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.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

14. ~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.

15. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnih zadevah odlo~a ob~inski

svet.
O izlo~itvi tajnika v upravnih zadevah odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe v upravnih zadevah odlo~a

tajnik.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Stanko Javornik l. r.

2300.

Na podlagi 18. ~lena statuta Ob~ine [marje pri Jel{ah in
v zvezi s statutarnim sklepom o prevzemu pravnih predpisov
biv{e Ob~ine [marje pri Jel{ah je Ob~inski svet ob~ine [mar-
je pri Jel{ah na redni seji dne 20. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o prevzemu obveznosti po odloku o izdaji obveznic

Ob~ine [marje pri Jel{ah

1. ~len
Biv{a Ob~ina [marje pri Jel{ah je sprejela odlok o

izdaji obveznic Ob~ine [marje pri Jel{ah (Uradni list, {t.
31/92).

Obveznice se glasijo na tuje pla~ilno sredstvo. Vpla~lji-
ve in izpla~ljive pa so v valuti Republike Slovenije v skladu z
veljavnimi zakoni.

2. ~len
V skladu z odlokom iz 1. ~lena tega odloka je biv{a

Ob~ina [marje pri Jel{ah prodala naslednje obveznice:
ser. A 0000001 – A 0000020 (apoeni 1000 DEM) –

skupaj 20.000 DEM
ser. A 0000031 – A 0000039 (apoeni 1000 DEM) –

skupaj 9.000 DEM
ser. A 0000040 – A 0000569 (apoeni 1000 DEM) –

skupaj 530.000 DEM
ser. B 0002003 – B 0002102 (apoeni 10000 DEM) –

skupaj 1000.000 DEM
ser. B 0002001 – B 0002002 (apoeni 10000 DEM) –

skupaj 20.000 DEM
Skupna vrednost izdanih obveznic zna{a 1.579.000

DEM.
Obveznice so bile izdane z rokom odpla~ila 10 let in se

izpla~ajo s pripadajo~imi obrestmi v 10-letnih obrokih, z
dveletnim moratorijem na glavnico.
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3. ~len
Ob~ina [marje pri Jel{ah je prenehala obstajati. V skladu

z zakonom o ustanovitvi ob~in ter dolo~itvi njihovih obmo~ij
(Uradni list RS, {t. 60/94) se je razdelila na pet novih ob~in:
Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka Slatina, Rogatec, [marje pri Jel-
{ah, ki so pravne naslednice biv{e Ob~ine [marje pri Jel{ah.

Denar od prodanih obveznic je bil namenjen za izgrad-
njo magistralnega vodovoda, ki ga ima v upravljanju Obrtno
komunalno podjetje Roga{ka Slatina, Zdravili{ki trg 13.

4. ~len
Neporavnane obveznosti iz prodanih obveznic po odloku

o izdaji obveznic Ob~ine [marje pri Jel{ah prevzame Obrtno
komunalno podjetje Roga{ka Slatina, Zdravili{ki trg 13.

5. ~len
Sredstva za poravnavo obveznosti iz obveznic zagotavlja

Obrtno komunalno podjetje Roga{ka Slatina, Zdravili{ki trg 13.

6. ~len
Za obveznosti od prodanih obveznic iz 2. ~lena tega

odloka jam~ijo Ob~ine Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka Slatina,
Rogatec, [marje pri Jel{ah omejeno subsidiarno do vi{ine
vrednosti dele‘a, ki po delitveni bilanci med ob~inami pripa-
de posamezni ob~ini na premo‘enju Obrtno komunalnega
podjetja Roga{ka Slatina.

7. ~len
Obveznice veljajo le skupaj s kuponi. Manjkajo lahko le

kuponi, ki so ‘e dospeli v pla~ilo.
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu

dospelosti vsakega kupona.

8. ~len
Obra~un in izpla~ilo kuponov in druge posle v zvezi z

obveznicami opravlja Obrtno komunalno podjetje Roga{ka
Slatina, Zdravili{ki trg 13.

9. ~len
Neprodane obveznice v vi{ini 8.421.000,00 DEM se

komisijsko uni~ijo. @upani ob~in Kozje, Pod~etrtek, Roga-
{ka Slatina, Rogatec in [marje pri Jel{ah imenujejo svojega
predstavnika v komisijo za uni~enje obveznic.

10. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dolo~-

be odloka o izdaji obveznic Ob~ine [marje pri Jel{ah, ki so v
nasprotju z dolo~bami tega odloka.

11. ~len
Ta odlok za~ne veljati, ko ga sprejmejo Ob~inski sveti

ob~in Kozje, Pod~etrtek, Roga{ka Slatina, Rogatec in [marje
pri Jel{ah ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Stanko Javornik l. r.

S K L E P

Uvede se taksa za povra~ilo stro{kov financiranja sana-
cije skupnega odlagali{~a in komunalne opreme v vi{ini:

– gospodinjstva m² 6,50 SIT
– gospodarstvo m² 10,15 SIT
– deponiranje m³ 373,20 SIT.
Uporabniki pla~ajo 75% od vi{ine zgoraj navedenih

taks.
Razliko 25% financira Ob~ina [marje pri Jel{ah iz pro-

ra~una.

[t. 061/1-95
[marje pri Jel{ah, dne 26. julija 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Stanko Javornik l. r.

2302.

Na podlagi 18. ~lena statuta Ob~ine [marje pri Jel{ah
(Uradni list RS, {t. 34/95) in v skladu z odlokom o uvedbi
prispevka za izgradnjo sistema odvajanja in ~i{~enja odpad-
nih voda (Uradni list RS, {t. 27/94), je Ob~inski svet ob~ine
[marje pri Jel{ah na 7. redni seji dne 20. 7. 1995 sprejel

S K L E P

1
Sprejme se povi{anje takse za povra~ilo stro{kov iz-

gradnje vodovoda. Povi{ana taksa tako zna{a:
– gospodinjstva 30,00 SIT
– gospodarstvo 39,00 SIT
Sprejme se prispevek za izgradnjo sistemov za odvaja-

nje in ~i{~enje odpadnih voda. Povi{an prispevek zna{a za:
– gospodinjstva 30,25 SIT
– gospodarstvo 45,05 SIT
Taksa in prispevek se pla~ujeta v ~asu 2,5 let od uvelja-

vitve tega sklepa.
S povi{anjem gornje takse se ukine prispevek za one-

sna‘enje.

2
Pripravi se sporazum, v katerem se opredelijo medse-

bojne obveznosti in pravice ob~in, ustanoviteljic Obrtno ko-
munalnega podjetja Roga{ka Slatina glede pla~ila sredstev,
porabljenih za ~istilno napravo iz naslova taks iz 1. to~ke
tega sklepa.

3
Obrtno komunalno podjetje Roga{ka Slatina prevzame

obveznosti iz obveznic ob~ine [marje pri Jel{ah.

[t. 061/1-95
[marje pri Jel{ah, dne 26. julija 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Stanko Javornik l. r.

2301.

Na podlagi 18. in 13. ~lena statuta Ob~ine [marje pri
Jel{ah (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine
[marje pri Jel{ah na 7. redni seji dne 20. 7. 1995 sprejel
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VOJNIK

2303.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in na podlagi 9. ~lena ter v skladu s 66.
~lenom statuta Ob~ine Vojnik je Ob~inski svet ob~ine Vojnik
na 7. redni seji dne 7. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Vojnik za leto 1995

1. ~len
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v

skladu z ustavo in zakonom opravlja ob~ina.

2. ~len
Prora~un ob~ine Vojnik za leto 1995 zna{a:

PRIHODKI: SIT
I. Prihodki za zagotovljeno porabo  304,170.000
II. Prihodki za druge naloge 108,936.000
Od tega:
– davki in druge dajatve 33,920.000
– prihodki od premo‘enja 20,306.000
– prihodki iz naslova sofinanciranja 54,710.000
ODHODKI:
PRIHODKI SKUPAJ (I. in II.) 413,106.000
I. Teko~i odhodki 297,106.000
II. Investicijski odhodki 113,900.000
III. Rezerve  2,100.000
ODHODKI SKUPAJ (I.,II. in III.) 413,106.000
PRESE@EK ALI PRIMANJKLJAJ 0

3. ~len
Prora~un ob~ine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-

kov ter na~in financiranja.

4. ~len
Sredstva prora~una se delajo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, ~e ni v odloku, v
splo{nem delu prora~una, posebnem aktu ob~ine ali s pogod-
bo med ob~ino in uporabnikom druga~e dolo~eno.

5. ~len
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu ob~i-

ne le v okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena za
posamezne namene.

6. ~len
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

prora~unu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.

7. ~len
Sredstva se lahko razporejajo na uporabnika do konca

leta, za katerega je prora~un sprejet.

8. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. @upan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. ~len
^e prihodki prora~una med letom ne pritekajo v predvi-

deni vi{ini, lahko ‘upan, da bi ohranil prora~unsko ravnote‘-
je, za~asno zmanj{a zneske sredstev, ki so v posebnem delu
prora~una razporejena za posamezne namene ali za~asno za-
dr‘i uporabo teh sredstev.

10. ~len
@upan sme v okviru skupnega obsega prora~unskih sred-

stev spreminjati namen in vi{ino sredstev, ki so v prora~unu
razporejena za posamezne namene, ~e s tem ni bistveno
ogro‘eno izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sreds-
tva. O odlo~itvah iz prej{nega odstavka mora ‘upan poro~ati
ob~inskemu svetu.

11. ~len
^e se zaradi neenkomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una, izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje uporabijo sredstva rezerve ob~ine in teko~e
prora~unske rezerve ali najame posojilo najve~ v vi{ini 5 %
sprejetega prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora-
~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.

12. ~len
Vsako izpla~ilo iz prora~una mora imeti za podlago

listino, s katero se ugotavlja obveznost in vi{ina izpla~ila.

13. ~len
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz prora~una, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga poobla{~ena oseba, kot
odredbodajalec. Poleg osebe iz prej{nega stavka, je za zako-
nito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja ra~unovodstva
pri uporabniku.

14. ~len
@upan odlo~a o uporabi prora~unske rezerve, ki je na-

menjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvide-
nih prora~unskih odhodkov.

15. ~len
Od prihodkov iz 2. ~lena tega odloka izlo~amo 0,5 % v

rezervni sklad Ob~ine Vojnik.
Izlo~anje v rezerve se pravilom opravi vsak mesec,

vendar najpozneje do 31. decembra teko~ega leta.

16. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o uporabi sredstev re-

zerv Ob~ine Vojnik za namene iz 12. ~lena zakona o financi-
ranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94).

17. ~len
Odbor za finance in nadzorni odbor opravljata nadzor

nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev ob~inskega pro-
ra~una in o tem poro~ata ‘upanu oziroma ob~inskemu svetu.

18. ~len
Ta odlok za~en veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 047-7/95-10
Vojnik, dne 7. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. in‘. l. r.
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2304.

Na podlagi 29. in 44. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95) in 6. ~lena statuta
Ob~ine Vojnik je Ob~inski svet ob~ine Vojnik na seji dne 7.
7. 1995 sprejel

O D L O K
o krajevnih skupnostih

I. SPLO[NE DOLO^BE IN OBMO^JA KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

1. ~len
V Ob~ini Vojnik so ustanovljene krajevne skupnosti

Dobrna, Frankolovo, Nova cerkev in Vojnik. Krajevne skup-
nosti sestavljajo naselja zdru‘ena v va{ke skupnosti.

Dobrna ima naslednje va{ke skupnosti in naselja:
1. va{ka skupnost - Dobrna
2. va{ka skupnost - Lokovina, Loka
3. va{ka skupnost - Pristova, Vinska Gorica
4. va{ka skupnost - Klanc
5. va{ka skupnost - Zavrh, Brdce
6. va{ka skupnost - Vrba
7. va{ka skupnost - Paro‘, Strmec
Frankolovo:
1. va{ka skupnost - Frankolovo, Verpete
2. va{ka skupnost - Rakova steza, Stra‘a pri Dolu, Stra-

‘ica
3. va{ka skupnost - Bezen{kovo Bukovje, Rove
4. va{ka skupnost - Brdce, ^re{njice, Podgorje pod

^erinom
5. va{ka skupnost - Beli potok, Lindek
6. va{ka skupnost - Lipa,
7. va{ka skupnost Dol pod Gojko, Zabukovje
Nova Cerkev:
1. va{ka skupnost - Nova Cerkev
2. va{ka skupnost - Pol‘e, Vizore, del Hrenove
3. va{ka skupnost - Razdelj, Novake, Stra‘a pri Novi

Cerkvi
4. va{ka skupnost - Zlate~e, Landek, Homec
5. va{ka skupnost - Socka, ̂ reskova, Velika Raven
6. va{ka skupnost - Trnovlje pri Socki, Selce
7. va{ka skupnost - Lemberg pri Novi Cerkvi, Vine, del

Hrenove
Vojnik:
1. va{ka skupnost - desni breg meja reka Hudinja -delno

Le{je in Konjsko
2. va{ka skupnost - desni breg meja reka Hudinja -

delno
3. va{ka skupnost - desni breg meja reka Hudinja -

delno
4. va{ka skupnost - levi breg - delno, Toma‘ nad Vojni-

kom
5. va{ka skupnost - levi breg - delno
6. va{ka skupnost - Vi{nja vas, Ivenca, Globo~e
7. va{ka skupnost - ^re{njevec, Ilovca, Jankova, Klad-

nart, Male Dole, Razgorce, Zel~e
8. va{ka skupnost - Bov{e, Bezovica, Gabrovec, Hrast-

nik, Koblek, Razgor, Gradi{~e, Pristava
9. va{ka skupnost - Arclin.

2. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko

krajani ve~jih naseljenih obmo~ij ustanovijo krajevno skup-
nost.

Odlo~itev o oblikovanju nove krajevne skupnosti sprej-
me ob~inski svet.

3. ~len
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost je nosilec lastninske pravice na svo-

jem premo‘enju.

4. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje dolo~e-

nih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevne skup-
nosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna sredstva.

Kadar ob~inski svet zahteva predhodno mnenje organov
KS pred odlo~anjem o interesih krajanov te skupnosti, so mu
ga njeni organi dol‘ni posredovati.

5. ~len
Krajevna skupnost lahko za svoje obmo~je dolo~i kra-

jevni praznik, grb in zastavo.

II. PODRO^JE DELA IN NALOGE KRAJEVNE
SKUPNOSTI

6. ~len
Ob~ani v krajevni skupnosti uresni~ujejo svoje skupne

interese in potrebe tako, da preko svojih organov in v sodelo-
vanju z ob~inskimi organi in slu‘bami:

a) na podro~ju gospodarstva, stanovanjske in komunal-
ne dejavnosti:

– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finan~na
sredstva v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih obli-
kah za urejanje lokalnih potreb na svojem obmo~ju,

– skrbijo za vzdr‘evanje objektov in naprav, ki so v
njihovem upravljanju,

– skrbijo za oskrbo naselij s pitno vodo, za javno kanali-
zacijo, javno razsvetljavo, vzdr‘evanje parkov in javnih zele-
nic ter urejanje zunanjega videza hi{ in naselij;

b) na podro~ju dru‘benih dejavnosti:
– spremljajo socialno problematiko na svojem obmo~ju

in predlagajo ukrepe za njihovo re{evanje,
– organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega vars-

tva: sosedsko pomo~ za starej{e ljudi, klube za starej{e ljudi,
socialno patrona‘o, sodelujejo pri re{evanju stanovanjskih
vpra{anj, predlagajo dodelitev denarne pomo~i materialno
ogro‘enim ob~anom, sodelujejo pri izvajanju pomo~i in nege
na domu za starej{e ljudi,

– sodelujejo s strokovno socialno slu‘bo pri izbiri skrb-
nikov za mladoletnike in odrasle osebe, rejni{kih dru‘in za
otroke, odkrivanju prizadetih otrok in mladine ter izvajanju
stro‘jega nadzorstva pri mladoletnih prestopnikih,

– v primeru ogro‘enih dru‘in spremljajo razmere, v ka-
terih ‘ivijo dru‘ine z otroki in predlagajo ukrepe za izbolj{a-
nje teh razmer,

– dajejo pobude in prou~ujejo potrebe glede denarnih
pomo~i otrokom, ki so te pomo~i potrebni,

– skrbijo za ohranitev naravnih lepot in zgodovinskih
posebnosti, zlasti spominskih obele‘ij,

– sodelujejo pri vzdr‘evanju objektov in naprav, name-
njenih telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,

– izvajajo posamezne naloge v miru in v vojni ter na
podro~ju za{~ite in re{evanja ob~anov, za katere jih dolo~i
pristojni organ ob~ine na osnovi dolo~b statuta ob~ine ({tab
CZ, ‘upan)

– sodelujejo z ob~inskim svetom in njegovimi organi
pri izvr{evanju ob~inske politike in nalog na obmo~ju krajev-
ne skupnosti,
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– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesre~ami v sodelovanju s pristojnimi
ob~inskimi organi,

– opravljajo druge zadeve, za katere je pristojna krajev-
na skupnost.

III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI

7. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.

8. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samo-

stojno opravlja krajevna skupnost in tistih, ki mu jih je pove-
ril ob~inski svet ali ‘upan. Za delo sveta krajevne skupnosti
se smiselno uporabljajo dolo~be statuta Ob~ine Vojnik in
poslovnika ob~inskega sveta.

9. ~len
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed sebe predsednika

in podpredsednika.
Ob~inski svet na predlog ‘upana imenuje tajnika kra-

jevne skupnosti, ki pomaga predsedniku sveta krajevne skup-
nosti pri njegovem delu, vodi zapisnike sej in opravlja druge
naloge po odloku o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski
upravi. Tajnik KS je delavec ob~inske uprave.

10. ~len
Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finan~ni na~rt in zaklju~ni ra~un KS,
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti,
– voli predsednike in ~lane komisij sveta krajevne skup-

nosti,
– odlo~a o predlogih komisij sveta krajevne skupnosti,
– daje predloge za razvoj gospodarstva, re{evanje ko-

munalne in stanovanjske problematike v krajevni skupnosti,
– na svojem obmo~ju spremlja problematiko s podro~ja

{olstva, zdravstva in sociale ter predlaga ukrepe za njihovo
razre{itev,

– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka,

– sodeluje z ob~inskim svetom in njegovimi organi pri
izvr{evanju nalog na obmo~ju krajevne skupnosti.

11. ~len
Svet krajevne skupnosti ima naslednje komisije:
– komisijo za komunalo,
– komisijo za izvensodno poravnavo,
– komisijo za socialna vpra{anja.
Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi tudi druge ko-

misije kot svoja delovna telesa.

12. ~len
Predstavniki posameznih ob~inskih odborov prisostvu-

jejo sejam sveta krajevne skupnosti, kadar se obravnava prob-
lematika z njihovega delovnega podro~ja. Svet krajevne skup-
nosti redno oziroma najmanj kvartalno poro~a ob~inskemu
svetu o svojem delu in sklepih.

IV. VOLITVE ̂ LANOV SVETA KRAJEVNE
SKUPNOSTI

13. ~len
Za volitve ~lanov sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebi-
vali{~em v krajevni skupnosti za {tiri leta.

^lani sveta krajevne skupnosti se volijo po va{kih skup-
nostih po ve~inskem na~elu.

[tevilo ~lanov sveta krajevne skupnosti je dolo~eno s
{tevilom va{kih skupnosti definiranih v 1. ~lenu tega odloka.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo
isto~asno kot redne volitve v ob~inske svete.

14. ~len
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpi{e ‘upan.
Kandidate za ~lane sveta krajevnih skupnosti po va{kih

skupnostih dolo~ijo volivci s podpisovanjem ali politi~ne
stranke.

V. NA^IN FINANCIRANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI

15. ~len
Za realizacijo nalog, ki so dolo~ene z zakonom ter na-

log, ki jih v letnem planu opredeli Ob~ina Vojnik, so sredstva
zagotovljena v ob~inskem prora~unu. S temi sredstvi KS
razpolaga v imenu in za ra~un Ob~ine Vojnik. Finan~ne
obveznosti iz tega naslova se poravnavajo iz ‘iro ra~una
Ob~ine Vojnik.

16. ~len
Za zadovoljevanje in uresni~evanje potreb in interesov

krajanov lahko KS pridobiva sredstva iz drugih virov, kot so:
prostovoljni prispevki krajanov, podjetij, drugih organizacij-
skih skupnosti, s samoprispevkom, z delom in na druge na~i-
ne. S tako pridobljenimi sredstvi KS razpolaga v svojem
imenu in za svoj ra~un.

17. ~len
Ob~ina Vojnik ne prevzema finan~nih obveznosti za

naloge oziroma programe, ki s krajevno skupnostjo niso bile
predhodno usklajene.

VI. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

18. ~len
Dosedanji organi krajevne skupnosti nadaljujejo s svo-

jim delom do izvolitve novih organov.
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.

Novoizvoljeni predsednik sveta KS prevzame svojo dol‘-
nost od dotedanjega predsednika v roku 30 dni od izvolitve.

Za prevzem se imenuje komisija, ki jo sestavljajo: dote-
danji predsednik sveta KS, novoizvoljeni predsednik sveta
KS, tajnik KS in predstavnik Ob~ine Vojnik, ki ga imenuje
ob~inski svet.

19. ~len
Odlok o krajevnih skupnostih za~ne veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 46-7/95-9
Vojnik, dne 7. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. in‘. l. r.
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V skladu s prora~unsko politiko ob~ine, opredeljuje
svoje obveznosti, ki izvirajo iz tega odloka.

5. ~len
Imetniki znamenitosti ali spomenika morajo z njim rav-

nati kot dobri gospodarji, jih vzdr‘evati, oziroma ohranjati
njihovo substanco, podobo in polo‘aj v okolici, varovati
znamenitosti in spomenike pred nevarnostjo delovanja na-
ravnih sil ali ~love{kega ravnanja ali pa jih prepustiti stro-
kovni organizaciji.

6. ~len
Naloge varstva, ki jih zakon o naravni in kulturni dedi{-

~ini daje strokovnim organizacijam, opravlja na obmo~ju
Ob~ine Vojnik, Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi{-
~ine Celje.

7. ~len
Ob~inski upravni organ izvede vpis razgla{enih naravnih

znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov v zem-
lji{ko knjigo in po razglasitvi izda obvestilo imetnikom spome-
nikov oziroma znamenitosti ali imetnikom pravice upravljanja
ter jih seznani z re‘imi varstva, s posameznimi omejitvami in
prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede znamenitosti ozi-
roma spomenika in njegove neposredne okolice.

8. ~len
Nosilci planiranja pri dolo~anju varstva kulturne dedi-

{~ine v planskih aktih upo{tevajo strokovno osnovo, ki je
sestavni del tega odloka.

9. ~len
Odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 091-7/95-11
Vojnik, dne 26. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. in‘. l. r.

2305.

Na podlagi 18. ~lena zakona o naravni in kulturni dedi{-
~ini (Uradni list SRS, {t. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, {t. 8/
90, 26/92, 75/94) je Ob~inski svet ob~ine Vojnik na 8. seji
dne 26. julija 1995 sprejel

O D L O K
o razglasitvi za kulturni spomenik stavb v vasi Pol‘e,

Ob~ina Vojnik

1. ~len
Z namenom, da bi trajno ohranili in zagotovili posebno

dru‘beno varstvo kulturnih vrednot, razgla{amo v odloku
navedene nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Vojnik, ki imajo
posebno kulturno, zgodovinsko in estetsko vrednost, za kul-
turni in zgodovinski spomenik.

2. ~len
Kot kulturno-zgodovinski spomenik v vasi Pol‘e raz-

gla{amo:
– stanovanjsko hi{o z mlinom – Pol‘e {t.1, Nova Cer-

kev (varstveni re‘im II. stopnje), parc. {t. 47/1, k. o. Strmec
pri Vojniku

– hi{o z delavnico – Pol‘e {t. 2, Nova Cerkev (varstveni
re‘im II. stopnje), parc. {t. 47/2, k. o. Strmec pri Vojniku

– kozolec v okviru doma~ije Pol‘e {t. 1, Nova Cerkev
(varstveni re‘im I. stopnje), parc. {t. 48/2, k. o. Strmec pri
Vojniku

– ‘ago venecijanko v okviru doma~ije Pol‘e {t. 1, Nova
Cerkev (varstveni re‘im I. stopnje), parc. {t. 48/3, k. o. Str-
mec pri Vojniku

– kozolec v okviru doma~ije Pol‘e {t. 3, Nova Cerkev
(varstveni re‘im II. stopnje), parc. {t. 44/1, k. o. Strmec pri
Vojniku

– stanovanjska hi{a – Pol‘e {t. 4, Nova Cerkev (varstve-
ni re‘im I. stopnje), parc. {t. 43, k. o. Strmec pri Vojniku

– ka{~o s kletjo v okviru doma~je Pol‘e {t. 4, Nova
Cerkev (varstveni re‘im II. stopnje), parc. {t. 43, k. o. Strmec
pri Vojniku

– kozolec v okviru doma~ije Pol‘e {t. 4, Nova Cerkev
(varstveni re‘im I. stopnje), parc. {t. 47/1, k. o. Strmec pri
Vojniku

– stanovanjsko hi{o – Pol‘e {t. 5, Nova Cerkev (var-
stveni re‘im I. stopnje), parc. {t. 46/1, k. o. Strmec pri Voj-
niku

– gospodarsko poslopje v okviru doma~ije Pol‘e {t. 5,
Nova Cerkev (varstveni re‘im II. stop.), parc. {t. 46/2, k. o.
Strmec pri Vojniku

– ka{~a s kletjo v okviru doma~ije Pol‘e {t. 5, Nova
Cerkev (varstveni re‘im I. stopnje), parc. {t. 46/2, k. o. Str-
mec pri Vojniku

– kozolec v okviru doma~ije Pol‘e {t. 5, Nova Cerkev
(varstveni re‘im II. stopnje), parc. {t. 46/3, k. o. Strmec pri
Vojniku.

3. ~len
Natan~ne oznake kulturno-zgodovinskega spomenika so

navedene v dokumentaciji, ki jo je izdelal Zavod za varstvo
naravne in kulturne dedi{~ine Celje in je sestavni del tega
odloka ter jo hrani ob~inska uprava Ob~ine Vojnik in uprav-
na enota Celje.

4. ~len
Ob~inski svet ob~ine Vojnik dolo~a in uveljavlja politi-

ko varovanja kulturnih in zgodovinskih spomenikov iz 2.
~lena.

2306.

Ob~inski svet ob~ine Vojnik je na redni seji dne 7. 7.
1995 v skladu z 2. ~lenom odloka o spremembah in dopoln-
itvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemlji{~ v
ob~ini (Uradni list SRS, {t. 43/85 in 24/89) in v skladu s
statutom Ob~ine Vojnik (Uradni list RS, {t. 43/95) sprejel

S K L E P
o revalorizaciji vrednosti to~ke nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a v Ob~ini Vojnik
Revalorizirana vrednost to~ke nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a za poslovne povr{ine za tretje trimese~je
leta 1995 zna{a 0,110 SIT po m² poslovne povr{ine.

[t. 67-7/95-12
Vojnik, dne 7. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. in‘. l. r.
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2307.

Na podlagi 121. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje
in prostor

O D R E D B O
o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti

stanovanja

1. ~len
Vrednost to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

dolo~ena skladno z rastjo vrednosti nem{ke marke po sred-
njem te~aju Banke Slovenije in je 139,51 SIT.

2. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o

dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, {t. 42/95).

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 16. avgusta 1995.

Minister za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

Popravek
V odloku o prora~unu Ob~ine Kamnik za leto 1995,

objavljenem v Uradnem listu RS, {t. 37-1769/95 z dne 30.
VI. 1995, se v prilogi �PLAN PRORA^UNA OB^INE
KAMNIK ZA LETO 1995 � Splo{ni del� to~ka 1 PRIHOD-
KI pri besedilu SKUPAJ PRIHODKI znesek
1.666,560.000,00 pravilno glasi: 1.466,560.000,00.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kamnik

Igor Podbre�nik l. r.

Popravek
V 38. ~lenu statuta Ob~ine Ko~evje, objavljenem v

Uradnem listu RS, {t. 39-1896/95 z dne 7. VII. 1995, se
namesto 25.a ~lena napi{e 26. ~len, v 39. ~lenu pa se namesto
iz tretjega odstavka 17. ~lena zapi{e iz drugega odstavka 18.
~lena.

Sekretarka
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje

Slavka Jan{a l. r.

Popravek
V statutu Ob~ine Zre~e, objavljenem v Uradnem listu

RS, {t. 30-1519/95 z dne 2. VI. 1995, se v 49. ~lenu zadnji
odstavek pravilno glasi:

Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 47. in 48. ~lena tega statuta.

95. ~len pa se pravilno glasi:
O predlogih aktov, navedenih v 92. do 94. ~lenu tega

statuta razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

@upan
Ob~ine Zre~e

Jo�e Ko{ir l. r.

Na podlagi 55. ~lena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 13/93) dajem

P O P R A V E K
sklepa o spremembi vi{ine cestnine

V sklepu o spremembi vi{ine cestnine (Uradni list RS,
{t. 39-1919/95 z dne 7. VIII. 1995) se zadnji dve besedi na
koncu drugega odstavka I. to~ke sklepa pravilno glasita:
�hrva{ka kuna�.

[t. 420-05/93-3/2-8
Ljubljana, dne 14. avgusta 1995.

Vlada Republike Slovenije

Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Popravek
V pravilniku o na~inu in vsebini vodenja evidence is-

kalcev zaposlitve in evidence o brezposelnih osebah, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, {t. 44-2112/95 z dne 28. VII.
1995, se na koncu tabele na strani 3436, pred {tevilko 1
vstavi podnaslov, ki glasi:
Metodolo{ka na~ela za vodenje evidenc po pravilniku o

na~inu in vsebini vodenja evidence iskalcev zaposlitve in
evidence o brezposelnih osebah

Uredni{tvo

Stran

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

2307. Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugo-
tovitev vrednosti stanovanja 3769

SODNI SVET
2274. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom

k vlo�itvi kandidatur za prosta mesta 3681

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
2275. Odlok o prora~unu Mestne ob~ine Ljublja-

na za leto 1995 3681
2276. Statut Ob~ine Cerkno 3686
2277. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank

v Ob~ini Cerkno 3695

VSEBINA
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2278. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine ^rno-

melj 3695
2279. Odlok o prora~unu Ob~ine Dol pri Ljublja-

ni za leto 1995 3703
2280. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev

ob~inskega prora~una za podro~je kmetijs-
tva v Ob~ini Grosuplje 3705

2281. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka
za financiranje izgradnje ceste Pe~�Zgor-
nje Duplice in raz{iritev ceste Pe~�Polica
(Grosuplje) 3706

2282. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Hrpelje
� Kozina 3707

2283. Odlok o prora~unu Ob~ine Jesenice za leto
1995 3717

2284. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave ter o delavcih v upravi Ob-
~ine Ko~evje 3719

2285. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
v najem (Ko~evje) 3721

2286. Spremembe in dopolnitve pravilnika o do-
deljevanju posojil za pospe{evanje razvoja
malega gospodarstva v Ob~ini Ko~evje 3723

2287. Pravilnik o dolo~anju pla~ funkcionarjem
in vi{jim upravnim delavcem Ob~ine Le-
nart 3723

2288. Poslovnik mestnega sveta Mestne ob~ine
Murska Sobota 3725

2289. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremem-
be programske zasnove in osnutka zazidal-
nega na~rta za poslovno stanovanjsko grad-
njo v Dolenjih Kamencah (Novo mesto) 3731

2290. Odlok o prora~unu Ob~ine Puconci za leto
1995 3731

2291. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti
Ob~ine Puconci 3733

2292. Statut Ob~ine Roga{ka Slatina 3733

2293. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-izobra�evalne-
ga zavoda I. osnovna {ola Roga{ka Slatina 3742

2294. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-izobra�evalne-
ga zavoda II. osnovna {ola Roga{ka Slatina 3744

2295. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega za-
voda Roga{ka Slatina 3746

2296. Odlok o razdelitvi Javnega vzgojno-varstve-
nega zavoda Roga{ka Slatina 3747

2297. Statut Ob~ine Roga{ovci 3748
2298. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnov-

na {ola [marje pri Jel{ah 3759
2299. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju

ob~inske uprave ([marje pri Jel{ah) 3761
2300. Odlok o prevzemu obveznosti po odloku o

izdaji obveznic Ob~ine [marje pri Jel{ah 3763
2301. Sklep u uvedbi takse za povra~ilo stro{kov

financiranja sanacije skupnega odlagali{~a
in komunalne opreme ([marje pri Jel{ah) 3764

2302. Sklep o povi{anju takse za povra~ilo stro{-
kov izgradnje vodovoda ([marje pri Jel{ah) 3764

2303. Odlok o prora~unu Ob~ine Vojnik za leto
1995 3765

2304. Odlok o krajevnih skupnostih (Vojnik) 3766
2305. Odlok o razglasitvi za kulturni spomenik

stavb v vasi Pol�e, Ob~ina Vojnik 3768
2306. Sklep o revalorizaciji vrednosti to~ke nado-

mestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v
Ob~ini Vojnik 3768

�        Popravek sklepa o spremembi vi{ine cestni-
ne 3769

� Popravek pravilnika o na~inu in vsebini
vodenja evidence iskalcev zaposlitve in evi-
dence o brezposelnih osebah 3769

� Popravek odloka o prora~unu Ob~ine Kam-
nik za leto 1995 3769

� Popravek statuta Ob~ine Ko~evje 3769
� Popravek statuta Ob~ine Zre~e 3769
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PREDPISI O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
PODJETIJ
5. zvezek (1995)

V tem zvezku so sodelavci Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo pripravili vzorec akta o lastninskem preoblikovanju in
osnutek statuta oziroma dru‘bene pogodbe. Ta akt je treba predlo‘iti Agenciji, ki nato izda soglasje. Rok za predlo‘itev akta je sicer
‘e potekel (1. 1. 1995), toda na podlagi pooblastil iz 6. ~lena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ga namesto organa
upravljanja v podjetju sprejme tudi Agencija. Razen tega pa je {e vrsta podjetij (in ta so na{teta v uvodu zbirke), ki bodo lahko
sprejemala navedeni akt tudi po 1. 1. 1995.

V drugem delu pa so objavljeni standardi strokovnega ocenjevanja vrednosti in strokovna ter eti~na na~ela in postopek ocenjevanja
vrednosti podjetij, nepremi~nin in strojev ter opreme (premi~nin). Uvodne misli k tem delu je napisal dr. Du{an Mramor.

Cena 525 SIT (10272)

PREDPISI O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
PODJETIJ
6. zvezek (1995)

Po izdaji 4. zvezka Predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij v letu 1994 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov. [e ve~
predpisov, ki so bili objavljeni v 1. do 4. zvezku, je bilo ponovno spremenjenih in dopolnjenih. Da bi vam prihranili zamudno iskanje
predpisov po razli~nih uradnih listih in ugotavljanje, katere dolo~be veljajo oziroma ne veljajo, smo v 6. zvezku pripravili neuradno
pre~i{~ena besedila ‘e objavljenih predpisov. Na za~etku zbirke pa je v vsebinskem kazalu celotni pregled veljavnih predpisov o
lastninskem preoblikovanju podjetij, objavljenih v posameznih zvezkih.

^eprav je formalni rok ‘e potekel, novi ali spremenjeni in dopolnjeni predpisi ne veljajo le za tista podjetja, ki se lastninsko {e niso
preoblikovala (in teh je {e kar precej), ampak tudi za podjetja, ki so dokumentacijo ‘e izro~ila Agenciji, vendar bodo morala po
prejemu soglasja postopke {e dokon~ati.

Zbirka vsebuje predpise, ki so bili objavljeni do {t. 14/95 Uradnega lista RS.

Cena 1.375 SIT (10294)

Na razpolago so tudi {e posamezni zvezki:
1. zvezek –  cena 1.575 SIT (10214)
2. zvezek  – cena 682 SIT  (10215)
3. zvezek  – cena 630 SIT (10223)
4. zvezek  – cena 1.722 SIT (10252)

Opozarjamo {e na naslednje aktualne zbirke, ki so neposredno
ali posredno povezane z lastninjenjem podjetij:

PREDPISI O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV, O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN O DRU@BAH ZA UPRAVLJANJE
z uvodnimi pojasnili dr. Marijana Kocbeka in mag. Nine Plav{ak
Cena 1.365 SIT (10235)

ZAKON O DENACIONALIZACIJI z uvodnimi pojasnili dr. Lojzeta Udeta in Vasilija Poli~a
(2. raz{irjena izdaja  1992)
Cena 840 SIT (10157)

PREDPISI O AGRARNI REFORMI, NACIONALIZACIJAH IN ZAPLEMBAH PREMO@ENJA (1992)
Cena 2.625 SIT (10118)

PREDPISI O ZEMLJI[KOKNJI@NIH POSTOPKIH IN O PROMETU Z NEPREMI^NINAMI (1992)
Cena 2.100 SIT (10106)
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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)

URADNI LIST
NA ELEKTRONSKEM MEDIJU

Pospe{enemu razvoju informacijskih tehnologij sledi tudi Uradni list RS. Najprej je bila
uvedena tak{na priprava za tisk, ki omogo~a, da je celotna {tevilka pripravljena, urejana in
stavljena v elektronski obliki. Kot samoumevna se pojavlja dilema, v tak{ni obliki (elek-
tronski) vsebino UL tudi distribuirati tistim, ki so za to zainteresirani.

Med tremi mo‘nostmi (diskete, CD-ROMi, on-line) se kot realni pojavljata (slednji) dve.
Uradni list bo prvi~ iz{el na CD-ROMu v za~etku leta 1996, na njem pa bo celotna
vsebina letnika 1995. Kasneje bodo CD-ROMi izhajali pogosteje, predvidoma mese~no.

Uradni list prou~uje tudi mo‘nost sprotnega (on-line) izhajanja, tako da ga bodo naro~niki
lahko prebirali s pomo~jo ra~unalnika, modema in ustrezne komunikacijske povezave
(telefonska linija, Internet itd.). Kot prva stopnja (prakti~ni preizkus poteka ‘e drugo leto)
je bila uvedena sprotna (on-line) uporaba razglasnega dela uradnega lista (javni razpisi,
razpisi delovnih mest, privatizacijski programi, ste~aji). Baza je name{~ena na Pravnem in
poslovnem informacijskem sistemu IUS-INFO, uporablja pa se na naslednji na~in:

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA
DELA URADNEGA LISTA RS

Razglasni del UL (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikova-
nja, in ste~aji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na Pravnem in poslovnem informacij-
skem sistemu IUS-INFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne {tevilke
uradnega lista.

Na~in dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom je potrebno poklicati na tele-
fonsko {tevilko 090-7230. Ob prijavi je potrebno DVAKRAT (kot uporabni{ko ime in kot
geslo) vnesti ~rki “ul”. V terminalskem na~inu uporabe so dostopni menuji in sprotna
pomo~. Uporabnikom se manipulativni stro{ki vzdr`evanja baze zara~unavajo tako, da
TELEKOM obra~unava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze. Od
septembra 1995 naprej bo mo`no nabaviti tudi poseben program, s katerim bo mogo~e z
enim klikom na mi{ko spro`iti samodejen prenos podatkov npr. o (zadnjih) javnih razpisih
do uporabnikovega ra~unalnika.

Podrobne informacije: tel., faks (061) 371-473, 16-12-464, e-mail: ul@ius-software.si

^Z Uradni list RS
Ljubljana, Slovenska 9


