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Na podlagi 2. to~ke 112. ~lena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza po{iljk doma~ih

in divjih pra{i~ev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
doma~ih in divjih pra{i~ev iz de‘ele Koro{ke v

Republiki Avstriji

I
Da bi prepre~ili vnos klasi~ne pra{i~je kuge v Republi-

ko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in
prevoz preko ozemlja Republike Slovenije iz de‘ele Koro{ke
v Republiki Avstriji naslednjih po{iljk:

1. doma~ih pra{i~ev,
2. divjih pra{i~ev,
ter uvoz naslednjih po{iljk:
3. sve‘ega in zmrznjenega mesa doma~ih in divjih pra-

{i~ev,
4. ‘ivila, pridobljena iz doma~ih in divjih pra{i~ev,

razen za naslednje izdelke:
–  hermeti~no zaprte konzerve, ~e je bila pri obdelavi

dose‘ena vrednost F3 ali ve~ in sicer sterilne konzerve, med
katere {tejejo tudi konzerve hrane za pse in ma~ke;

–  druge vrste termi~no obdelanih proizvodov, ~e je bila
pri obdelavi dose‘ena temperatura najmanj 70°C; med te
proizvode se {tejejo tudi tehni~na mast, mesno-kostna moka,
‘elatina in podobno;

–  kemi~no povsem predelane ‘ivalske surovine, kot so
wet - blue, krom strojene ko‘e, kemi~no in termi~no obdela-
ne {~etine in podobno.

II
@ivila, pridobljena iz doma~ih in divjih pra{i~ev, ki jih

potniki prena{ajo oziroma preve‘ajo ~ez dr‘avno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz de‘ele Koro{ke v Republiki
Avstriji, je treba odvzeti in ne{kodljivo odstraniti in uni~iti.

III
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 323-02-005/95-2
Ljubljana, dne 28. avgusta 1995.

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2378.

Na podlagi 2. to~ke 112. ~lena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza po{iljk doma~ih in divjih
pra{i~ev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od doma~ih

in divjih pra{i~ev iz Osije{ko Baranjske in Po‘e{ko
Slavonske ‘upanije v Republiki Hrva{ki

I
Da bi prepre~ili vnos klasi~ne pra{i~je kuge v Republi-

ko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in
prevoz preko ozemlja Republike Slovenije iz Osije{ko Ba-
ranjske in Po‘e{ko Slavonske ‘upanije v Republiki Hrva{ki
naslednjih po{iljk:

1. doma~ih pra{i~ev,
2. divjih pra{i~ev,
ter uvoz naslednjih po{iljk:
3. sve‘ega in zmrznjenega mesa doma~ih in divjih pra-

{i~ev,
4. ‘ivila, pridobljena iz doma~ih in divjih pra{i~ev,

razen za naslednje izdelke:
–  hermeti~no zaprte konzerve, ~e je bila pri obdelavi

dose‘ena vrednost F3 ali ve~ in sicer sterilne konzerve, med
katere {tejejo tudi konzerve hrane za pse in ma~ke;

–  druge vrste termi~no obdelanih proizvodov, ~e je bila
pri obdelavi dose‘ena temperatura najmanj 70°C; med te
proizvode se {tejejo tudi tehni~na mast, mesno-kostna moka,
‘elatina in podobno;

–  kemi~no povsem predelane ‘ivalske surovine, kot so
wet - blue, krom strojene ko‘e, kemi~no in termi~no obdela-
ne {~etine in podobno.

II
@ivila, pridobljena iz doma~ih in divjih pra{i~ev, ki jih

potniki prena{ajo oziroma preve‘ajo ~ez dr‘avno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz Osje{ko Baranjske in Po‘e-
{ko Slavonske ‘upanije v Republiki Hrva{ki, je treba odvzeti
in ne{kodljivo odstraniti in uni~iti.

III
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 323-02-005/95
Ljubljana, dne 25. avgusta 1995.

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

BELTINCI

2379.

Na podlagi 29. ~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) ter 20. in 29.
~lena statuta Ob~ine Beltinci (Uradni list RS, {t. 41/95) je
Ob~inski svet ob~ine Beltinci na seji dne 1. avgusta 1995
sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Beltinci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem poslovnikom se ureja organizacija in na~in dela

Ob~inskega sveta ob~ine Beltinci (v nadaljevanju besedila:
svet) in njegovih delovnih teles, ter na~in uresni~evanja pra-
vic in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta.

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in nadzornega
odbora, ~e ni s posebnimi poslovniki dolo~en na~in njihove-
ga delovanja.

3. ~len
Ob~inski svet opravlja zadeve iz svojih pristojnosti, ki

jih dolo~ajo ustava, zakoni, statut ob~ine in odloki, izdani na
podlagi statuta. Pristojnosti sveta so dolo~ene v statutu Ob~i-
ne Beltinci.

4. ~len
Ob~inski svet odlo~a o zadevah iz svoje prostojnosti na

sejah, ki so redne in izredne.
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno. ̂ e to terja javni interes, lahko ob~inski svet sklene, da
je seja zaprta za javnost.

5. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

6. ~len
Ob~inski svet predstavlja predsednik ob~inskega sveta,

ki tudi sklicuje in vodi seje ob~inskega sveta. V primeru
odsotnosti predsednika, ga nadome{~a podpredsednik ob~in-
skega sveta.

7. ~len
Ob~inski svet ima svoj pe~at, ki je dolo~en s statutom

ob~ine.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega ob~inskega sveta skli~e do-

tedanji predsednik ob~inskega sveta najkasneje 20 dni po
izvolitvi ~lanov ob~inskega sveta. ̂ e seja ni sklicana v nave-
dem roku, jo skli~e predsednik ob~inske volilne komisije. Do
izvolitve predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i

~lan ob~inskega sveta. Na njegov predlog lahko svet odlo~i,
da vodi prvo sejo drug ~lan sveta.

9. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri

je potrjenih ve~ kot polovica mandatov ~lanov ob~inskega
sveta.

10. ~len
Ob~inski svet najprej sprejme poslovnik o delu ob~in-

skega sveta.

11. ~len
Ob~inski svet ustanovi na prvi seji komisijo za mandat-

na vpra{anja, volitve in imenovanja. Komisija ima predsed-
nika in {tiri ~lane. Predsednika in ~lane komisije imenuje
svet izmed ~lanov ob~inskega sveta. Glasovanje za predsed-
nika in ~lane komisije se opravi tako, da se glasuje za pred-
sednika in vsakega ~lana posebej. Kandidate za predsednika
in ~lane komisije lahko predlaga vsak ~lan sveta. Kandidat je
izvoljen, ~e za njega glasuje ve~ina vseh ~lanov ob~inskega
sveta.

12. ~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 in morebitne
prito‘be kandidatov ali predstavnikov list.

13. ~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 list.

Ob~inski svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki
niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.

^lan ob~inskega 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 liste kandi-
datov, vlo‘eni pri ob~inskem svetu.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upanu. Po
potrditvi mandata ‘upanu se le-ta predstavi ob~inskemu svetu.

14. ~len
Po potrditvi mandatov ~lanov sveta in mandata ‘upana

ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in pod-
predsednika ob~inskega sveta.

Volitve predsednika in podpredsednika sveta se opravi-
jo skladno z dolo~ili statuta Ob~ine Beltinci.

Glasovanje je javno, razen ~e svet z ve~ino glasov nav-
zo~ih ~lanov sklene, da se glasuje tajno.

15. ~len
Ob~inski svet imenuje sekretarja sveta, skladno z dolo-

~ili statuta Ob~ine Beltinci.
Sekretar pomaga predsedniku sveta pri pripravi in vode-

nju sej in opravlja strokovno in administrativno delo za ob-
~inski svet in njegova delovna telesa.

Ob~inski svet imenuje sekretarja izmed delavcev ob~in-
ske uprave ali izmed ~lanov ob~inskega sveta. ̂ e je sekretar
imenovan izmed ~lanov ob~inskega sveta, potem predsednik
sveta, sekretar in ‘upan dolo~ijo administratorja.
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16. ~len
Ob~inski svet mora v roku 30 dni od konstituiranja

imenovati delovna telesa ob~inskega sveta in nadzorni odbor.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI ̂ LANOV OB^INSKEGA
SVETA

1. Splo{ne dolo~be

17. ~len
Pravice in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta so dolo~e-

ne z zakonom, statutom ob~ine in s tem poslovnikom.
^lani ob~inskega sveta imajo pravico in dol‘nost, ude-

le‘evati se sej sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.
^lani ob~inskega sveta imajo pravico in dol‘nost sodelovati
pri delu delovnih teles, katerih ~lani so. ^lani ob~inskega
sveta imajo pravico, da predlagajo obravnavo vpra{anj in
dajejo pobude, imajo dol‘nost varovanja podatkov zaupne
narave ter pravico do povra~ila stro{kov v zvezi z opravlja-
njem funkcije ob pogojih, ki so dolo~eni s posebnim aktom
ob~inskega sveta.

18. ~len
^lan sveta ima pravico zahtevati od ‘upana oziroma

ob~inske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v
zvezi z delom v svetu in njegovih delovnih telesih.

^lan sveta, ki se ne more udele‘iti seje sveta ali njego-
vega delovnega telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o
razlogih za to obvestiti predsednika sveta oziroma predsedni-
ka delovnega telesa najpozneje do za~etka seje, razen v pri-
meru, ko tega ne more storiti zaradi vi{je sile.

Sekretar ob~inskega sveta vodi sprotno evidenco prisot-
nih ~lanov na sejah ob~inskega sveta oziroma njegovih de-
lovnih teles.

2. Vpra{anja in pobude

19. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za pobude in vpra{anja ~lanov
sveta in odgovore nanje.

20. ~len
Vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta morajo biti kratka in

postavljena tako, da je njihova vsebina jasna. V nasprotnem
primeru predsedujo~i ~lana sveta na to opozori in ga pozove,
da vpra{anje ustrezno dopolni oziroma konkretizira.

21. ~len
^lan sveta lahko na seji postavi pisno ali ustno vpra{a-

nje ‘upanu ali ob~inski upravi.

22. ~len
Na pisno vpra{anje, mora ‘upan ali pristojni delavec

ob~inske uprave tudi odgovoriti pisno najkasneje do nasled-
nje seje ob~inskega sveta.

Na ustno vpra{anje mora ‘upan ali pristojni delavec, ~e
je na seji prisoten, odgovoriti na isti seji, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno. ̂ e tega ne more storiti, mora to obraz-
lo‘iti. V takem primeru in v primeru, da ni prisoten, mora na
vpra{anje odgovoriti pisno najkasneje do prve naslednje seje.

^e odgovora v navedenem roku ni bilo mogo~e pripra-
viti, je potrebno ~lana sveta seznaniti z razlogi, zaradi katerih
ni bil posredovan odgovor in z rokom, v katerem bo odgovor
sprejel.

23. ~len
V primeru, ko postavljeno vpra{anje opozarja na poseb-

no problematiko, lahko svet sklene, da se obravnava kot
posebna to~ka dnevnega reda.

24. ~len
^lan sveta ima pravico dati pobudo ‘upanu oziroma

upravi za ureditev dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~e-
nih ukrepov.

Pobudo lahko da pisno ali ustno na seji ob~inskega
sveta.

Pisno pobudo ~lan ob~inskega sveta predlo‘i predsedni-
ku ob~inskega sveta, ta pa z njo seznani druge ~lane.

25. ~len
^e se pisna pobuda nana{a na zadeve iz pristojnosti

‘upana ali ob~inske uprave, jo predsednik ob~inskega sveta
po{lje ‘upanu oziroma pristojnemu vodji oddelka ob~inske
uprave.

@upan oziroma pristojni vodja oddelka mora odgovoriti
na pobudo ~lana ob~inskega sveta v 30 dneh od dneva, ko je
dobil pisno pobudo, ali od dneva seje ob~inskega sveta, na
kateri je bila dana ustna pobuda.

IV. SEJE OB^INSKEGA SVETA

1. Program dela in sklicevanje sej

26. ~len
Ob~inski svet za vsako koledarsko leto sprejme okvirni

program dela. Program dela pripravi predsednik sveta, pri
~emer upo{teva program dela ‘upana in ob~inske uprave.
Okvirni program dela predsednik sveta pripravi v mesecu
januarju, ob~inski svet pa ga obravnava in sprejme najpozne-
je v mesecu februarju.

27. ~len
Ob~inski svet se sestaja na rednih in izrednih sejah, ki

jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta v skladu s progra-
mom dela, po sklepu sveta, na lastno pobudo, mora pa jih
sklicati tudi na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov sveta, nad-
zornega odbora ali ‘upana.

^e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.

Redne seje se sklicujejo praviloma ob torkih v poznih
popoldanskih ali zgodnjih ve~ernih urah, praviloma na sede-
‘u Ob~ine Beltinci. V mesecu avgustu se ob~inski svet pravi-
loma ne sestaja.

Vabilo za sklic seje s predlogom dnevnega reda in gra-
divo se po{lje ~lanom ob~inskega sveta praviloma 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega sveta.

Vabilo za sklic seje sveta in gradivo za sejo se po{lje
tudi ‘upanu ter drugim udele‘encem, vabljenim na sejo. Gra-
divo za sejo se po{lje tudi predsednikom strank, zastopanih v
ob~inskem svetu, pod‘upanu in tajniku ob~inske uprave.

Na sejo sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne
to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

^e se gradivo za posamezne to~ke dnevnega reda izje-
moma posreduje ~lanom ob~inskega sveta v kraj{em roku,
kot je dolo~eno v tem poslovniku, oziroma se gradiva predlo-
‘ijo na seji, mora predlagatelj obrazlo‘iti razloge, zaradi
katerih gradivo ni bilo posredovano pravo~asno.
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28. ~len
Z vabilom mora sklicatelj seje ob~inskega sveta poslati

predlog dnevnega reda. V predlog dnevnega reda lahko uvrsti
le zadeve, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, dolo~eni
s tem poslovnikom.

Predsednik ob~inskega sveta mora v predlog dnevnega
reda uvrstiti zadeve iz letnega okvirnega programa dela ob-
~inskega sveta ter zadeve, ki so mu jih med dvema rednima
sejama predlagali posamezni ~lani ob~inskega sveta, ‘upan,
ob~inska uprava, delovna telesa ali nadzorni odbor, ~e te
zadeve izpolnjujejo pogoje za obravnavo na seji. ̂ e predsed-
nik katere od predlaganih zadev ne uvrsti v predlog dnevnega
reda, o uvrstitvi te zadeve na dnevni red na zahtevo predlaga-
telja odlo~a ob~inski svet.

Predlog dnevnega reda redne seje mora obvezno vsebo-
vati:

– sprejem zapisnika zadnje redne seje in tudi izredne
seje (~e je bila v ~asu pred novo sejo);

– vpra{anja in pobude ~lanov ob~inskega sveta;
– potrditev sklepov koresponden~ne seje, ~e je bila v

~asu od zadnje redne seje.

29. ~len
Predsednik sveta lahko, poleg dolo~il statuta Ob~ine

Beltinci, dolo~i, katere druge udele‘ence se lahko povabi na
sejo sveta ali k obravnavi posamezne zadeve.

30. ~len
Izredna seja ob~inskega sveta se skli~e za obravnavanje

in odlo~anje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo skli~e predsednik ob~inskega sveta na svo-
jo pobudo ali na zahtevo ‘upana, najmanj ~etrtine ~lanov
ob~inskega sveta ali na zahtevo 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 svet odlo~a.

^e predsednik sveta ne skli~e izredne seje v treh dneh
od podanega predloga, in kadar je to zahtevano v skladu s
prej{njim odstavkom, jo lahko skli~e ‘upan.

31. ~len
Izredno sejo lahko skli~e predsednik ob~inskega sveta

tudi v kraj{em roku, kakor je dolo~en v 30. ~lenu. Dnevni red
izredne seje lahko predlaga tudi na sami seji.

Gradivo za izredno sejo se lahko predlo‘i ~lanom ob-
~inskega sveta tudi na sami seji.

Izredno sejo se praviloma skli~e na delovni dan.

2. Potek seje

32. ~len
Sejo ob~inskega sveta vodi predsednik ob~inskega sve-

ta. ̂ e ta ni prisoten, sejo vodi podpredsednik. Po pooblastilu
predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta podpredsed-
nik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo okoli{~ine, da se ‘e sklicane seje ne
moreta udele‘iti niti predsednik, niti podpredsednik, sejo
vodi najstarej{i prisotni ~lan ob~inskega sveta, razen ~e se
~lani ob~inskega sveta soglasno odlo~ijo, da sejo vodi kateri
od drugih ~lanov ob~inskega sveta.

33. ~len
Na za~etku seje predsedujo~i najprej ugotovi sklep~nost

in obvesti ~lane, kdo izmed ~lanov sveta ga je obvestil, da se
seje ne more udele‘iti ter, kdo je {e bil povabljen na sejo.

Svet na za~etku dolo~i dnevni red seje. Seja sveta se
praviloma za~ne s predlogom dnevnega reda, ki se lahko
izjemoma pred potrditvijo raz{iri, dopolni ali se posamezne
zadeve umaknejo iz dnevnega reda.

Pri dolo~anju dnevnega reda ob~inski svet najprej odlo-
~a o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevne-
ga reda, nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri, nato o
predlogih za zdru‘itev dveh ali ve~ to~k dnevnega reda ter na
koncu o predlogih za enofazni (hitri) postopek.

Zadeve, za katere predlaga predlagatelj naj se umaknejo
z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje, se
umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To ne
velja za zadeve, ki so bile tako ‘e enkrat umaknjene z dnev-
nega reda.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanjo nastali po sklicu seje.

Po sprejetih odlo~itvah iz prvega odstavka tega ~lena da
predsedujo~i na glasovanju predlog dnevnega reda v celoti.

34. ~len
Ob~inski svet v okviru dnevnega reda odlo~a tudi o

sprejemu zapisnika prej{nje redne seje in izrednih sej.
^lan ob~inskega sveta lahko da pisno ali ustno pripom-

bo k zapisniku prej{nje seje in zahteva, da se zapisnik ustrez-
no spremeni in dopolni.

O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prej{nje seje odlo~i ob~inski svet.

Predsedujo~i ugotovi, da je sprejet zapisnik, h kateremu
ni bilo pripomb, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah
ustrezno spremenjen ali dopolnjen.

35. ~len
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.

36. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda obrazlo‘i predlagatelj

oziroma predstavnik predlagatelja ali predsedujo~i.
Mnenje k obravnavani zadevi lahko poda ‘upan, ne

glede na to, kdo je predlagatelj zadeve.
Po obrazlo‘enem predlogu predsedujo~i odpre razpravo

glede obravnavane to~ke dnevnega reda. Po tem dobijo naj-
prej besedo poro~evalci delovnih teles ob~inskega sveta. Za
tem dobijo besedo ~lani ob~inskega sveta in ostali prigla{eni
razpravljalci, ki so bili povabljeni na sejo, po vrstnem redu,
kot so se priglasili k razpravi.

Ko je vrstni red prigla{enih razpravljalcev iz~rpan, pred-
sedujo~i vpra{a, ali {e kdo ‘eli razpravljati.

37. ~len
Govornik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e govornik ne upo{teva dnevnega reda in se oddaljuje

od obravnavane teme, ga predsedujo~i opomni.
^e govornik tudi po drugem opominu ne upo{teva dnev-

nega reda, mu predsedujo~i lahko odvzame besedo. Zoper
odvzem besede lahko ~lan ob~inskega sveta ugovarja. O
ugovoru odlo~i ob~inski svet z glasovanjem brez predhodne
razprave.

38. ~len
Razprave posameznih ~lanov sveta in drugih povablje-

nih udele‘encev na seji niso ~asovno omejene, ~e ni v tem
poslovniku druga~e dolo~eno.
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Ob~inski svet lahko na predlog predsedujo~ega ali na
zahtevo ~lana ob~inskega sveta odlo~i, da lahko govornik o
istem vpra{anju govori le enkrat, lahko pa mu omeji tudi
trajanje govora, vendar ne manj kot 3 minute.

Odlo~itev o omejitvi razprave sprejme svet pred za~et-
kom razprave.

39. ~len
^lanu, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o kr{itvi

dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva.
Predsedujo~i po tem govoru poda pojasnilo glede kr{i-

tve poslovnika ali dnevnega reda. ̂ e ~lan sveta ni zadovoljen
s pojasnilom, odlo~i svet o vpra{anju brez razprave.

40. ~len
Predsedujo~i prekine obravnavanje posamezne to~ke

dnevnega reda, ~e to zahteva ~lan ob~inskega sveta zaradi
posvetovanja, ~e je potrebno pridobiti dodatne informacije
ali stali{~a pristojnih organov ali slu‘b ali ~e je potrebno na
podlagi razprave pripraviti predloge odlo~itev ali stali{~.

Prekinitev iz prvega odstavka se lahko odredi najve~ za
pol ure.

^e je po naravi stvari potrebna dalj{a prekinitev, se
nadaljevanje obravnavanja te to~ke dnevnega reda prenese na
naslednjo redno ali izredno sejo.

41. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpra-

vi, sklene razpravo in se pristopi h glasovanju.
^e je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge

odlo~itev ali stali{~, se seja prekine in se nadaljuje po predlo-
‘itvi teh predlogov.

42. ~len
Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta in odlo-

~i, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujo~i prekine delo ob~inskega sveta, ~e ugotovi,

da seja ni ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja, ~e je
potrebno pridobiti mnenja delovnih teles ali ‘upana in v
drugih primerih, kadar tako sklene svet.

^e je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~-
na, sklep~nosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i
sejo za ta dan prekine, odredi datum in uro nadaljevanja in o
tem obvesti vse ~lane ob~inskega sveta.

Predsedujo~i lahko prekine sejo tudi, ~e ta traja pet ur in
dnevni red {e ni iz~rpan.

43. ~len
^e ob~inski svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kon~al

razprave, ali ~e ni pogojev za odlo~anje in v primeru, da svet
o zadevi ne ‘eli odlo~ati na isti seji, se razprava oziroma
odlo~anje o zadevi, prelo‘i na eno izmed naslednjih sej.
Enako lahko svet odlo~i, ~e ~asovno ni uspel obravnavati
vseh to~k dnevnega reda.

Ko so vse to~ke dnevnega reda iz~rpane, predsedujo~i
zaklju~i sejo ob~inskega sveta.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

44. ~len
Predsedujo~i ima pravico in dol‘nost, da zagotovi red

na seji.
Na seji ob~inskega sveta ne sme o vsebini to~k dnevne-

ga reda nih~e razpravljati, dokler mu predsedujo~i ne da
besede.

Predsedujo~i skrbi, da govornika med govorom nih~e
ne moti.

Govornika lahko opomni na red oziroma mu se‘e v
besedo le predsedujo~i.

45. ~len
Za kr{itve reda na seji ob~inskega sveta sme predsedu-

jo~i izre~i naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev ~lana ob~inskega sveta s seje ali z dela

seje,
– odstranitev drugih udele‘encev in poslu{alcev seje,
– prekinitev seje.
Opomin se lahko izre~e kr{itelju, ~e govori, ~eprav mu

predsedujo~i ni dal besede, ~e sega govorniku v besedo, ali
~e na kak drug na~in moti red na seji in kr{i dolo~be tega
poslovnika.

Beseda se lahko odvzame kr{itelju, ~e s svojim govo-
rom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika, pa je bil na
tej seji ‘e dvakrat opomnjen naj spo{tuje red in dolo~be tega
poslovnika.

Odstranitev s seje ali dela seje se lahko izre~e ~lanu
ob~inskega sveta, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i
red na seji tako, da onemogo~a delo ob~inskega sveta. ^lan
ob~inskega sveta, kateremu je izre~en ukrep odstranitve s
seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, kjer poteka
seja.

Predsedujo~i lahko odredi, da se iz sejne dvorane oziro-
ma iz poslopja, v katerem je seja, odstrani drug udele‘enec
seje ali njen poslu{alec, ki kr{i red na seji, oziroma s svojim
ravnavnjem onemogo~a nemoten potek seje. Pri tem lahko
odredi, da se odstranijo vsi poslu{alci.

^e predsedujo~i z rednimi ukrepi iz tega ~lena ne more
ohraniti reda na seji sveta, sejo prekine.

4. Odlo~anje

46. ~len
Ob~inski svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~ih

ve~ina njegovih kandidatov. Za sklep~nost je odlo~ilna de-
janska navzo~nost ~lanov sveta v prostoru, kjer poteka seja.

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.

Navzo~nost ~lanov ob~inskega sveta predsedujo~i lah-
ko ugotavlja tudi s poimenskim klicanjem ~lanov ob~inskega
sveta.

47. ~len
Po zaklju~ku razprave in pred izvedbo glasovanja ima

~lan ob~inskega sveta pravico obrazlo‘iti svoj glas, kar ne
sme trajati ve~ kot dve minuti.

Obrazlo‘itev glasov iz prvega odstavka tega ~lena mora
biti navedena v zapisniku seje.

48. ~len
Vsak ~lan ob~inskega sveta ima en glas. Svet sprejema

odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, razen, ~e z zako-
nom, statutom Ob~ine Beltinci ali s tem poslovnikom ni
dolo~ena druga~na ve~ina.

49. ~len
Ob~inski svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.

Javno glasovanje se izvede z dvigovanjem rok ali poimen-
skih izrekanjem ~lanov ob~inskega sveta.
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^lani ob~inskega sveta glasujejo tako, da se opredeli-
jo:”ZA”,”PROTI” ali “VZDR@AN”.

Glasovanje z dvigovanjem rok se izvede tako, da pred-
sedujo~i najprej vpra{a, kdo je za predlog, nato kdo je proti
njemu ter na koncu, kdo se vzdr‘i.

50. ~len
^lani sveta glasujejo s poimenskim izrekanjem, ~e tako

odlo~i svet na predlog predsednika sveta oziroma ~lana sve-
ta. ^lane sveta se pozove k poimenskemu glasovanju po
abecednem vrstnem redu.

Glasovanje s poimenskim izrekanjem se izvede tako, da
predsedujo~i kli~e ~lane ob~inskega sveta po abecednem vrst-
nem redu, ti pa se izre~ejo z besedami:”za”, “proti” oziroma
“vzdr`an”. Sekretar ob~inskega sveta zapi{e izjavo v seznam
za vsakega ~lana posebej. Ta seznam je sestavni del zapisni-
ka seje.

Po kon~anem glasovanju se zaradi preverjanja ponovno
pokli~ejo ~lani sveta, za katere v seznamu ni zaznamovano,
da so glasovali.

51. ~len
Ob~inski svet glasuje tajno le v primerih, za katere tako

dolo~a zakon, statut Ob~ine Beltinci ali kadar pred glasova-
njem, tako sklene ve~ina ~lanov sveta.

Tajno se glasuje z glasovnicami. Za vsako glasovanje se
pripravi toliko glasovnic, kolikor je prisotnih ~lanov ob~in-
skega sveta.

Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so
overjene s pe~atom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog o katerem se odlo~a in opre-
delitev “ZA” in “PROTI”. Pod besedilom predloga glasovni-
ce je beseda “ZA” na desni, beseda “PROTI” pa na levi strani
glasovnice. ^lan sveta glasuje, da obkro`i besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.

Tajno glasovanje vodi predsedujo~i s pomo~jo sekretar-
ja sveta in dveh ~lanov sveta, ki ju na predlog predsedujo~ega
dolo~i svet.

Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in izvoljena svet-
nika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v
poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, kateri kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

52. ~len
Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.
^e ~lan sveta ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glaso-

vanja, se glasovanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja
odlo~i svet brez razprave na predlog ~lana sveta, ki ugovarja
poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predse-
dujo~ega.

5. Zapisnik seje

53. ~len
O vsaki seji ob~inskega sveta se pi{e zapisnik, ki se

~lanom 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.
Zapisniku je treba prilo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Na dnevnem redu vsake seje sveta mora biti to~ka “po-
trditev zapisnika prej{nje seje”. Vsak ~lan sveta ima pravico
podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb k
zapisniku odlo~i svet. ^e so pripombe sprejete, se ustrezne
spremembe zapi{ejo v zapisnik.

Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi administrator
ob~inskega sveta, ki je dolo~en v skladu z dolo~ili tega
poslovnika.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i in administra-
tor ob~inskega sveta.

54. ~len
O delu na seji ob~inskega sveta se vodi magnetofonski

zapis.
^lani ob~inskega sveta in nadzorni odbor imajo pravico

do vpogleda zapisa iz prvega odstavka tega ~lena. Druge
osebe in organi pa imajo pravico do vpogleda le z dovolje-
njem predsednika ob~inskega sveta.

^lan ob~inskega sveta ima pravico do stenogramskega
zapisa ali njegovega dela, ~e pride do sporov o preteklih
izjavah njega ali katerega drugih ~lanov, o ~emer odlo~a
ob~inski svet.

55. ~len
Zapisnik sej ob~inskega sveta in vse gradivo, ki ga je

obravnaval svet ali njegova delovna telesa ter magnetofonski
zapisi, se hranijo v arhivu ob~inske uprave. Tam se hranijo
tudi izvirniki odlokov in drugih aktov, ki jih je sprejel ob~in-
ski svet.

Zapisniki sej ob~inskega sveta se hranijo trajno, magne-
tofonski zapis pa za tri zadnje redne seje sveta.

Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in
gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov, se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

VI. VODSTVO OB^INSKEGA SVETA

56. ~len
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja svet, vodi nje-

govo delo ter ima pri tem naslednje pristojnosti in naloge:
– sklicuje in vodi seje ob~inskega sveta,
– podpisuje akte, ki jih sprejme svet,
– skrbi za urejanje in uresni~evanje z zakonom, statu-

tom ob~ine in s tem poslovnikom dolo~enih razmerij z ‘upa-
nom in ob~insko upravo,

– skrbi za izvajanje tega poslovnika,
– koorddinira delo ob~inskega sveta in njegovih delov-

nih teles,
– opravlja druge naloge v skladu z ustavo, zakonom,

statutom ob~ine, poslovnikom ob~inskega sveta in drugimi
splo{nmi akti ob~ine.

Predsednik sveta opravlja svojo funkcijo do prve seje
novoizvoljenega ob~inskega sveta.
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Predsednik ob~inskega sveta je za svoje delo odgovoren
ob~inskemu svetu.

Predsednik ob~inskega sveta je dol‘an na zahtevo ~lana
ob~inskega sveta dati pojasnila v zvezi z opravljanjem svoje
funkcije.

Zaradi ~imbolj u~inkovitega dela ob~inskega sveta se
predsednik ob~inskega sveta lahko o predlogih dnevnih re-
dov, predlogih za uvrstitev ali umik kake to~ke z dnevnega
reda, predlogih za hitri postopek pri sprejemanju odloka, o
sklicu izredne seje, ipd., pred sejo sveta posvetuje z vodji
skupin ~lanov ob~inskega sveta, ki so bili izvoljeni na posa-
meznih strankarskih oziroma dr‘avljanskih listah.

57. ~len
Podpredsednik ob~inskega sveta pomaga predsedniku

sveta pri njegovem delu, ga nadome{~a v njegovi odsotnosti
ali zadr‘anosti in v dogovoru z njim opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.

Podpredsednik je za svoje delo odgovoren ob~inskemu
svetu.

58. ~len.
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika
najstarej{i ~lan ob~inskega sveta.

VII. DELOVNA TELESA OB^INSKEGA SVETA

59. ~len
V skladu z dolo~ili statuta Ob~ine Beltinci ob~inski svet

ustanovi delovna telesa za prou~evanje posameznih zadev iz
pristojnosti ob~inskega sveta, za pripravo odlo~itev na teh
podro~jih, za pripravo strokovnih podlag, za odlo~anje na
ob~inskem svetu in za oblikovanje stali{~ do posameznih
vpra{anj ter za pripravo, prou~evanje in obravnavo predlogov
odlokov in drugih aktov sveta.

V skladu s statutom ob~ine se s posebnim aktom o
ustanovitvi delovnih teles dolo~i delovno podro~je, pristoj-
nost in sestava posameznega delovnega telesa.

60. ~len
Predsednika in ~lane delovnih teles imenuje ob~inski

svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja, izmed ~lanov ob~inskega sveta in drugih ob~a-
nov. Predsednika delovnega telesa imenuje ob~inski svet
izmed ~lanov ob~inskega sveta.

61. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,

volitve in imenovanja, imenuje svet izmed ~lanov sveta.
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja:
– obravnava vpra{anja iz pristojnosti ob~inskega sveta,

ki so povezana z volitvami, imenovanji, razre{itvami in ad-
ministrativnimi zadevami,

– daje predloge za sestavo delovnih teles ob~inskega
sveta,

– daje predloge za dolo~itev nagrad ter nadomestil ob-
~inskim funkcionarjem,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in statutom
ob~ine.

62. ~len
Poleg delovnih teles, ustanovljenih s statutom ob~ine,

ustanavlja svet po potrebi {e druga stalna in ob~asna delovna
telesa.

63. ~len
Delovno telo ima tri do devet ~lanov, od teh sta najmanj

dva ~lana ob~inskega sveta.

64. ~len
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
ob~ine in akt o ustanovitvi delovnih teles ob~inskega sveta.

65. ~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.

66. ~len
Na dnevni red sej delovnega telesa se uvr{~ajo samo

zadeve, ki so mu, v skladu z dolo~ili statuta ob~ine, tega
poslovnika in akta o ustanovitvi, dodeljene v obravnavo. O
obravnavani zadevi delovno telo oblikuje poro~ilo ob~inske-
mu svetu.

Delovno telo mora poro~ilo poslati predsedniku ob~in-
skega sveta najkasneje 8 dni pred sejo ob~inskega sveta.
Delovno telo izmed svojih ~lanov dolo~i poro~evalca, ki bo
na seji ob~inskega sveta predstavil poro~ilo delovnega telesa.

67. ~len
Delovno telo lahko zahteva od ‘upana, od ob~inske

uprave, dr‘avnih organov ter javnih zavodov in skladov po-
datke in posamezne dokumente, ki so potrebni pri oblikova-
nju poro~ila telesa.

Strokovno in administrativno tehni~no delo za delovna
telesa zagotavljajo sekretar ob~inskega sveta in strokovni
delavci ob~inske uprave. Sejam delovnih teles prisostvuje
vabljeni poobla{~eni delavec ob~inske uprave.

Seje delovnih teles so praviloma odprte za javnost. De-
lovno telo lahko sklene, da se seja ali del seje zapre za
javnost.

68. ~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.

VIII. AKTI OB^INSKEGA SVETA

69. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine, poslovnik za delo

ob~inskega sveta, odloke, odredbe, pravilnike in navodila,
prostorske in druge plane razvoja ob~ine, prora~un ob~ine,
zaklju~ni ra~un ob~ine, odlo~be in sklepe, soglasja, stali{~a
in priporo~ila, poro~ila, obvezne razlage sprejetih aktov in
druge akte, dolo~ene z zakonom in s statutom ob~ine.

70. ~len
Akte, ki jih sprejema ob~inski svet, podpisuje predsed-

nik ob~inskega sveta.
Na izvirnike aktov ob~inskega sveta se da pe~at ob~in-

skega sveta. Izvirniki aktov se hranijo v arhivu ob~ine.
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71. ~len
Odloki in drugi splo{ni ter posami~ni akti se sprejemajo

po postopku in na~inu, ki je dolo~en v statutu Ob~ine Beltinci.

72. ~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.

73. ~len
Zahtevo za obvezno razlago odloka po{lje predsednik

ob~inskega sveta komisiji za statut, poslovnik in pravna vpra-
{anja. Preden za~ne komisija obravnavo, lahko zahteva mne-
nje ustreznih teles ob~inskega 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 ob~inskemu svetu v
sprejem.

^e komisija ugotovi, da zahteva za obvezno razlago
odloka ni utemeljena, obvesti o tem predlagatelja

Postopek za obvezno razlago statuta ob~ine in drugih
splo{nih aktov je enak postopku za obvezno razlago odloka.

IX. RAZMERJA OB^INSKEGA SVETA DO @UPANA

74. ~len
Razmerja med ob~inskim svetom in ‘upanom so opre-

deljena z zakonom, s statutom ob~ine, s tem poslovnikom in
drugimi akti, ki jih sprejme ob~inski svet.

Ob~inski svet obve{~a ‘upana o svojih sejah, sprejetih
sklepih in mu po{ilja potrebna gradiva.

@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.

Ob~inski svet lahko zahteva, da ‘upan poro~a svetu o
izvr{evanju odlokov in drugih aktov, ki jih je sprejel ob~inski
svet ter o drugih ukrepih iz svoje pristojnosti in njihovih
u~inkih.

@upan ima pravico na svojo pobudo poro~ati ob~inske-
mu svetu o svojem delu in o stanju na posameznem podro~ju.

@upan lahko poro~a o izvr{evanju odlo~itev ob~inskega
sveta pisno ali ustno na seji ob~inskega sveta.

X. JAVNOST DELA

75. ~len
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu ter o odlo-

~itvah in stali{~ih glede zadev, ki jih je obravnaval.

76. ~len
Vabila za seje ob~inskega sveta, se po{ljejo predstavni-

kom javnih ob~il. Predstavniki javnih ob~il imajo pravico, da
so navzo~i na sejah ob~inskega sveta ter da obve{~ajo javnost
o delu ob~inskega sveta.

Ob~inski svet lahko sklene, da bo o posameznem vpra-
{anju razpravljal brez navzo~nosti predstavnikov javnih ob~il.

Akti in druga gradiva, ki jih obravnava ob~inski svet, se
v javnosti lahko objavijo v celoti ali v povzetku.

Na~in objavljanja aktov in drugega gradiva, ki ga obrav-
nava ob~inski svet v javnosti, dolo~i predsednik ob~inskega
sveta.

Na~in uradnega objavljanja aktov in odlo~itev, ki jih
sprejema ob~inski svet, je opredeljen s statutom Ob~ine Bel-
tinci.

77. ~len
Javnosti niso dostopni dokumetni in gradiva ob~inskega

sveta, ki so zaupne narave.
Vrste in stopnje zaupnosti ter ravnanje z zaupnimi do-

kumenti in gradivom se dolo~ijo s posebnimi predpisi.
^lan ob~inskega sveta ne sme drugim posredovati po-

datkov iz dokumentov in gradiv, ki so zaupne narave.

78. ~len
Ob~inski svet lahko sklene, da se o seji posreduje urad-

no obvestilo za javnost ali za javna ob~ila.
Uradno obvestilo se posreduje zlasti o sejah ali delih sej

ob~inskega sveta, ki so potekale brez navzo~nosti javnosti.
Ob~inski svet lahko sklene, da se da uradno obvestilo

tudi v drugih primerih.
Besedilo uradnega obvestila dolo~i predsednik ob~in-

skega sveta.

XI. DELO OB^INSKEGA SVETA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU

79. ~len
V vojnem ali izrednem stanju dela ob~inski svet po

dolo~bah tega poslovnika, kolikor ni v drugem aktu ob~in-
skega sveta druga~e dolo~eno.

80. ~len
^e ob~inski svet ne sprejme poslovnika za delo v voj-

nem ali izrednem stanju, so v vojnem ali izrednem stanju v
skladu z nastalimi razmerami ter potrebami obrambe in var-
nosti dopustna odstopanja od dolo~b tega poslovnika:

– glede rokov, dolo~enih za sklicevanje sej ob~inskega
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{~anje javnosti o delu ob-

~inskega sveta.

81. ~len
V vojnem ali izrednem stanju predsednik ob~inskega

sveta ugotavlja in obve{~a ‘upana:
– da se ob~inski svet ne more sestati,
– da so prenehale okoli{~ine, zaradi katerih se ob~inski

svet ni mogel sestati.

82. ~len
^e se v vojnem ali izrednem stanju ob~inski svet ne

more sestati in zato ‘upan sprejme odlo~itve iz 34. ~lena
statuta ob~ine, ob~inski svet obravnava te odlo~itve in odlo~i
o njihovi potrditvi takoj, ko se sestane.

83. ~len
V vojnem ali izrednem stanju morajo ~lani ob~inskega

sveta osebno ali preko pristojnih organov ob~ine nemudoma
obve{~ati predsednika ob~inskega sveta o naslovu in telefo-
nih, na katerem so dosegljivi.
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XII. RAZLAGA POSLOVNIKA

84. ~len
Razlago poslovnika daje komisija za statut, poslovnik

in pravna vpra{anja po enakem postopku, kot je v tem po-
slovniku dolo~eno, za obvezno razlago odloka.

^e med sejo pride do dvoma o vsebini posamezne do-
lo~be poslovnika, razlaga poslovnik na seji predsednik ob-
~inskega sveta. Vsak ~lan ob~inskega sveta lahko po tej
razlagi zahteva tudi razlago komisije za statut, poslovnik in
pravna vpra{anja.

Vsak ~lan ob~inskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki jo je dala komisija, odlo~i ob~inski svet.

85. ~len
Dolo~ila tega poslovnika morajo biti skladna z dolo~ili

statuta ob~ine. Kolikor morebiti pride do nasprotujo~ih dolo-
~il oziroma interpretacij, je obvezno upo{tevati dolo~ila sta-
tuta Ob~ine Beltinci.

XIII. KON^NI DOLO^BI

86. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika, preneha veljati

za~asni poslovnik o delu Ob~inskega sveta ob~ine Beltinci,
ki ga je ob~inski svet sprejel na seji dne 21. decembra 1994.

87. ~len
Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Beltinci, za~ne ve-

ljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

[t. 011-8/95
Beltinci, dne 1. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Beltinci

Marjan Mau~ec l. r.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-
vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

3. ~len
Po bilanci prora~unskih prihodkov in odhodkov za leto

1995 se dolo~ijo skupni prihodki in skupni odhodki prora~u-
na za leto 1995 v vi{ini 278,337.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov prora~una, ki
dosegajo 278,337.000 SIT, sredstva razporedijo na:

– teko~o porabo v znesku 178,109.267 SIT
– investicijsko porabo v znesku 91,336.048 SIT
– oblikovanje rezerv v znesku 8,891.685 SIT

4. ~len
^e se med izvajanjem prora~una, zaradi spremembe

zakona, ob~inskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slo-
venije, spremeni obseg zagotovljene porabe za prora~un Ob-
~ine Beltinci za teko~e leto, ‘upan ob~ine tako spremembo
vnese v prora~un ob~ine za teko~e leto, ki s tem postane
sestavni del prora~una. Spremembo ‘upan posreduje ob~in-
skemu svetu v potrditev.

5. ~len
Od vseh prihodkov ob~inskega prora~una Ob~ine Bel-

tinci se 0,5% izlo~i na rezervni sklad Ob~ine Beltinci.
Sredstva rezerv po prej{njem odstavku tega ~lena se

uporabljajo za namene iz 12. ~lena zakona o financiranju
ob~in.

6. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una smejo upo-

rabljati sredstva le za namene, ki so dolo~eni v bilanci od-
hodkov tega prora~una. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, ~e so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti
predpisani pogoji za uporabo sredstev.

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 ob~inskega prora~una se delijo med letom pra-

viloma enakomerno in v skladu s potrebami med vse nosilce
oziroma uporabnike, do vi{ine dose‘enih prihodkov, ~e z
odlokom ali posebnim aktom organov ob~ine ni druga~e
dolo~eno.

9. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una morajo izvr{evati svo-

je naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do vi{ine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v ob~inskem prora~u-
nu. Na ra~un prora~una uporabniki ne smejo brez soglasja
ob~ine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta
namen dolo~ena in zagotovljena prora~unska sredstva.

10. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni pristojni slu‘bi ob~in-

ske uprave predlo‘iti finan~ne na~rte in programe dela do
konca leta za naslednje leto in zaklju~ne ra~une za preteklo
leto najpozneje do 28. februarja teko~ega leta.

2380.

Na podlagi 3. in 45. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94), 57. ~lena zakona o lokalni samou-
pravi (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 20.
~lena statuta Ob~ine Beltinci (Uradni list RS, {t. 41/95), je
Ob~inski svet ob~ine Beltinci na seji dne 1. avgusta 1995
sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Beltinci za leto 1995

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

Ob~ine Beltinci za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: prora-
~un), upravljanje s prihodki in odhodki prora~una ter ob~in-
skim premo‘enjem.

2. ~len
Prora~un Ob~ine Beltinci sestavlja bilanca prihodkov in

odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
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11. ~len
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov prora~unskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja ‘upan z delavci ob~inske uprave in nadzorni odbor.

12. ~len
V okviru teko~e porabe prora~una se za potrebe krajev-

nih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti,
– za pokrivanje stro{kov javne razsvetljave,
– za odvoz kosovnih odpadkov in vzdr‘evanje nekaterih

zelenih povr{in,
– za po~astitev dneva starej{ih ob~anov.

13. ~len
V okviru investicijske porabe prora~una se za potrebe

krajevnih skupnosti v skladu z mo‘nostmi prora~una zago-
tavljajo sredstva za sofinanciranje programov na podro~ju:

– obnove in izgradnje va{kih cest do vi{ine 30% vred-
nosti po kon~ni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega
omre‘ja do vi{ine 30% vrednosti po kon~ni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega
omre‘ja do vi{ine 50% vrednosti po kon~ni situaciji (cevi,
ja{ki, cestni po‘iralniki, ~istilna naprava),

– za investicije v druge komunalne objekte do 25%
vrednosti.

Pri investicijah, ki so navedene v prvem odstavku tega
~lena, mora krajevna skupnost na obmo~ju katere se bo inve-
sticija izvajala, predhodno zagotoviti lastno udele‘bo v vi{ini
razlike do 100% za investicijo potrebnih sredstev. V specifi~-
nih primerih lahko ob~inski svet spremeni udele‘bo krajevne
skupnosti iz tega odstavka.

14. ~len
Krajevne skupnosti so dol‘ne pristojni slu‘bi ob~inske

uprave predlo‘iti finan~ne na~rte za naslednje prora~unsko
leto najpozneje do konca leta za naslednje leto.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotr-
nostjo in namenom porabe sredstev ob~inskega prora~una v
krajevni skupnosti opravlja ob~inska uprava, slu‘ba pristojna
za finance in prora~un, ‘upan in nadzorni odbor.

15. ~len
V prora~unu se zagotavljajo sredstva za teko~o prora-

~unsko rezervo v vi{ini 2,7% prihodkov prora~una.
Sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se uporabljajo

za:
– nepredvidene naloge, za katere v prora~unu niso zago-

tovljena sredstva,
– namene, za katere se med letom izka‘e, da v prora~u-

nu 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, se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan in o tem seznanja ob~inski svet v skladu z dolo~ili
statuta ob~ine.

16. ~len
Sredstva za amortizacijo uporabnikom prora~unskih

sredstev se zagotavljajo v skladu z mo‘nostmi prora~una.

17. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan Ob~ine

Beltinci. Za zakonito uporabo sredstev sta odgovorna tudi

zakoniti predstavnik uporabnika prora~una in vodja ra~uno-
vodstva pri uporabniku.

18. ~len
Uporabniki prora~una smejo nabavo opreme, investicij-

ska dela, vzdr‘evalna dela, druga izvajalska dela in storitve
oddajati s pogodbo in v skladu z veljavnimi predpisi, brez
javnega razpisa, ~e pogodbena vrednost ne presega 1,000.000
SIT.

Investicijska, investicijsko vzdr‘evalna dela in storitve
se oddajo s pogodbo, v skladu z veljavnimi predpisi.

19. ~len
S prostimi denarnimi sredstvi na ‘iro ra~unu prora~una

ob~ine, po na~elu dobrega gospodarja, upravlja ‘upan Ob~i-
ne Beltinci in obve{~a ob~inski svet.

20. ~len
Del prihodkov in odhodkov v skladu z delitvenimi raz-

merji med ob~inami na lo~enem ra~unu pri Mestni ob~ini
Murska Sobota v obdobju za~asnega financiranja v letu 1995
je sestavni del bilance prihodkov in odhodkov prora~una
ob~ine za leto 1995.

21. ~len
Po sprejetju premo‘enjske delitvene bilance ob~in prav-

nih naslednic dosedanje Ob~ine Murska Sobota, se prese‘ki
iz tega naslova vklju~ijo v bilanco prihodkov prora~una Ob-
~ine Beltinci za leto 1995 in se razporedijo v skladu s spreje-
timi sklepi.

22. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

[t. 012-8/95
Beltinci, dne 1. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Beltinci

Marjan Mau~ec l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov za leto 1995

Zap. {t. Naziv prora~unske postavke         SIT

1 2 3

1 Prihodki za zagotovljeno porabo 270,177.000
1.1. Preneseni prihodki 136,666,500
1.1.1. Prenos prese‘ka prihodkov iz leta 94 0
1.1.2. Sredstva finan~ne izravnave 136,666.500
1.2. Prihodki med republiko in ob~ino 130,410.500
1.2.1. Dohodnina 130,410.500
1.3. Prihodki, ki pripadajo ob~ini 2,450.000
1.3.1. Davek na promet nepremi~nin 1,300.000
1.3.2. Posebna taksa na igralne avtomate 1,150.000
1.4. Prihodki od davkov na premo‘enje 650.000
1.4.1. Davek na dedi{~ine in darila 500.000
1.4.2. Davek od iger na sre~o 150.000
2 Prihodki za druge namene 6,510.000
2.1. Prihodki od taks, povra~il, denarne

kazni 3,010.000
2.1.1. Krajevna, preno~itvena taksa 70.000
2.1.2. Pristojbina za vzdr‘evanje gozdnih cest 40.000
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1 2 3

2.1.3. Denarne kazni 200.000
2.1.4. Od{kodnina za izkori{~anje rudnin 2,500.000
2.1.5. Nadomestilo za degradacijo 200.000
2.2. Prihodki od lastne dejavnosti

in drugi prihodki 3,500.000
2.2.1. Prihodki od depozitov-obresti 500.000
2.2.2. Nadomestila za spremembo

namembnosti zemlji{~a 2,500.000
2.2.3. Prihodki od prodaje zemlji{~ 500.000
3 Prihodki iz naslova sofinanciranj 1,650.000
3.1. Sredstva po�arnega sklada 1,650.000

Skupaj prihodki 278,337.000
Odhodki

A Teko~a poraba 178,109.267
1 Delo ob~inskih organov 16,930.000
1.1. Pla~e uprave in funkcionarjev 6,300.000
1.2. Drugi osebni prejemki uprave 200.000
1.3. Prispevki delodajalca 1,430.000
1.4. Materialni stro{ki uprave 2,000.000
1.5. Amortizacija uprave 1,000.000
1.6. Drugi odhodki za delo ob~inskih

organov 6,000.000
2 Delo izvajalskih organizacij 79,877.100
2.1. Pla~e v izvajalskih organizacijah 46,929.500
2.1.1. Pla~e v vzgojno-varstvenih zavodih 44,640.500
2.1.2. Pla~e � Center za socialno delo 1,289.000
2.1.3. Osnovna {ola � nadstandard 1,000.000
2.2. Materialni stro{ki � dru�bene

dejavnosti 22,647.600
2.2.1. Vzgojno-varstveni zavodi 3,408.000
2.2.2. Center za socialno delo 516.600
2.2.3. Osnovna {ola 18,723.000
2.3. Amortizacija � dru�bene dejavnosti 10,300.000
2.3.1. Vzgojno-varstveni zavodi 2,300.000
2.3.2. Osnovna {ola 4,000.000
2.3.3. [portni objekti 4,000.000
3 Socialni transferji 19,607.000
3.1. Socialno skrbstvo � domska oskrba 11,177.000
3.2. Sofinanciranje javnih del 2,000.000
3.3. Zdravstveno zavarovanje ob~anov 4,800.000
3.3. Stro{ki mrli{kih ogledov 530.000
3.4. Drugi transferji v socialnem skrbstvu 1,100.000
4. Dotacije na podro~ju dru�benih

dejavnosti 8,750.500
4.1. Kultura 2,700.000
4.2. Zdravstvena dejavnost � RK,

preventivni programi 412.000
4.3. Socialno skrbstvo � humanitarna

dru{tva in organizacije 638.500
4.4. Dotacije {portnim dru{tvom 5,000.000
5. Pla~ila na podro~ju dru�benih

dejavnosti 6,819.000
5.1. Pla~ila na podro~ju kulture 350.000
5.2. Pla~ila na podro~ju otro{kega varstva 1,014.000
5.3. Pla~ila storitev v vzgoji in

izobra�evanju 5,055.000
5.4. Pla~ila na podro~ju telesne kulture 400.000
6. Subvencije, intervencije, pla~ila 32,825.000
6.1. Pla~ila in refundacije za komunalne

dejavnosti KS 3,500.000
6.2. Teko~e vzdr�evanje ob~inskih cest 3,500.000
6.3. Stro{ki javne razsvetljave 4,000.000
6.4. Subvencije na podro~ju kmetijstva 6,000.000
6.5. Po�arna varnost, CZ in

re{evanje, sredstva po�arnega sklada 9,825.000

1 2 3

6.6. Razvoj gospodarskih dejavnosti,
turizem, turisti~na taksa 6,000.000

7. Drugi odhodki ob~inskega prora~una 13,300.667
7.1. Sredstva za funkcionalno dejavnost KS 3,500.000
7.2. Financiranje drugih javnih potreb 8,302.587
7.3. Financiranje strank 1,498.080
B Investicijski odhodki prora~una 91,336.048
1. Investicije na podro~ju komunale 37,301.634
1.1. Vodovod Beltinci�I�akovci�Melinci 23,301.634
1.2. Kanalizacija Gan~ani�

Lipovci�Bratonci (dokumentacija) 6,000.000
1.3. Kanalizacija Beltinci 8,000.000
2. Investicije v gospodarski infrastrukturi 19,434.414
2.1. Rekonstrukcija ceste Gan~ani�Lipovci 11,773.490
2.2. Rekonstrukcija ceste Lipa�Odranci 6,660.924
2.3. Dograditev va{ko-gasilskega doma

Bratonci 1,000.000
3. Investicije na podro~ju dru�benih

dejavnosti 16,600.000
3.1. Obnova kulturnih spomenikov � grad 3,000.000
3.2. Orgle za cerkev Beltinci 2,500.000
3.3. Dokon~anje vrtca v Dokle�ovju 10,500.000
3.4. Culter za klini~ni laboratorij �

zdravstveni dom 600.000
4. Investicije na podro~ju dela ob~inskih

organov 13,000.000
4.1. Nabava pisarni{ke opreme in

avtomobila 5,000.000
4.2. Obnovitvena dela pri stavbi sede�a

ob~ine 8,000.000
5. Investicijsko vzdr�evanje cest 5,000.000
C Finan~ni tokovi in sredstva rezerv 8,891.685
1.1. Sredstva rezerv � stalna prora~unska

rezerva 1,391.685
1.2. Druge javne obveznosti � teko~a

rezerva 7,500.000
Skupaj odhodki 278,337.000

2381.

Na podlagi 29. in 49. ~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 61.
~lena statuta Ob~ine Beltinci (Uradni list RS, {t. 41/95), je
Ob~inski svet ob~ine Beltinci na seji dne 1. avgusta 1995
sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

Ob~ine Beltinci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a organiziranost ob~inske upra-

ve, njene pristojnosti in delovna podro~ja.

2. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad. Ob~in-

ski urad ima notranje organizacijske enote.
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3. ~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.

@upan lahko pooblasti tajnika oziroma vodje notranjih
organizacijskih enot uprave za podpisovanje dolo~enih aktov
poslovanja.

4. ~len
Ob~inska uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog

organizira kot upravni organ – urad, ki ima v svoji sestavi
notranje organizacijske enote.

Ob~inska uprava se organizira kot samostojna uprava
oziroma kot skupna uprava zainteresiranih ob~in za dolo~ene
upravne naloge.

Za dolo~ene potrebe izvajanja del uprave se lahko orga-
nizira tudi del uprave v obliki upravne organizacije ali zavoda.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODRO^JE
OB^INSKE UPRAVE – URADA

5. ~len
V okviru ob~inskega urada kot skupnega ob~inskega

organa, se organizirajo notranje organizacijske enote:
– splo{ni oddelek, ki je isto~asno tudi urad ‘upana,
– oddelek za gospodarstvo, prora~un, finance in dru‘be-

ne dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor, premo‘enje in gospodar-

ske javne slu‘be.

6. ~len
Splo{ni oddelek opravlja naloge, ki se nana{ajo na:
– strokovne in organizacijske naloge za ‘upana in ob-

~inski svet,
– pravne strokovne naloge,
– opravljanje sekretarskih poslov za ob~inski svet, ob-

~inske odbore in komisije,
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega

zna~aja, pomembne za delo ob~inske uprave in ob~inskih
organov,

– postopki v zvezi z najdenimi stvarmi,
– izvensodno poravnavo sporov,
– pisarni{ka opravila, sprejem in oddaja po{te, vlo‘i{~e

in arhiv,
– kadrovske zadeve in informatika,
– protokolne in druge zadeve, ki ne spadajo v druge

oddelke,
– skrb za po‘arno varnost in organiziranje re{evanja in

pomo~i,
– na~rtovanje in izvajanje vseh oblik za{~ite in re{eva-

nja,
– usklajevanje na~rtov na podro~ju za{~ite in re{evanja,
– druge splo{ne naloge.

7. ~len
Oddelek za gospodarstvo, prora~un, finance in dru‘be-

ne dejavnosti opravlja predvsem naslednje naloge:
– priprava razvojnih programov,
– priprava odloka o prora~unu ob~ine in zaklju~nega

ra~una prora~una ob~ine,
– opravljanje finan~nih, ra~unovodskih in drugih opra-

vil za sredstva prora~una in krajevne skupnosti v ob~ini,
– koordinacija in spremljanje izvajanja razvojnih pro-

gramov,

– svetovanje na podro~ju podjetni{tva in obrti,
– pospe{evanje turizma.
– pospe{evanje kmetijstva in podjetni{tva ter obrti,
– spremljanje cen iz ob~inske pristojnosti,
– sodelovanje pri pripravi projektov za prijave na nate-

~aje,
– izvajanje programov javnih del,
– vodenje investicij,
– izvajanje javnih razpisov,
– strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi z

javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javnih
slu‘b,

– strokovne naloge v zvezi s financiranjem javnih slu‘b,
– nadzor nad izvajajem ob~inskih predpisov,
– priprava ob~inskih odlokov s podro~ja gospodarstva,

financ in dru‘benih dejavnosti,
– pospe{evanje slu‘be socialnega varstva,
– naloge na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, pred{ol-

ske vzgoje, osnovnega zdravstva, kulture, {porta in znanosti,
– priprava aktov, gradiv, poro~il in drugih informacij za

ob~inske organe in za potrebe zunanjih in{titucij in dr‘avnih
organov,

– druge naloge iz tega podro~ja javnega sektorja.

8. ~len
Oddelek za okolje in prostor, premo‘enje in gospodar-

ske javne slu‘be opravlja predvsem naslednje naloge:
– naloge na podro~ju urejanja prostora in urbanizma ter

vodnega gospodarstva,
– naloge s podro~ja varstva okolja,
– prostorsko planiranje,
– organiziranje nalog s podro~ja prostorskih izvedbenih

aktov,
– ugotavljanje ob~inskega premo‘enja,
– strokovna opravila na podro~ju stanovanjskega gos-

podarstva,
– skrb za varovanje zraka, tal, vodnih virov, varstvo

pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov,
– izvajanje programov javnih del s svojega podro~ja,
– gradnja, urejanje in vzdr‘evanje ob~inskih ter krajev-

nih cest in poti,
– druge naloge na podro~ju varstva okolja in urejanja

prostora ter premo‘enjskih zadev ob~ine.

9. ~len
Ob~inska uprava lahko opravlja tudi druge upravne na-

loge iz izvirne in prenesene pristojnosti ob~ine.
Dolo~ene strokovne naloge ob~inske uprave se v skladu

s pogodbo lahko prenesejo v opravljanje zunanjemu strokov-
nemu izvajalcu.

Ob~inska uprava lahko na podlagi pogodbe opravlja
strokovna opravila tudi za druge ob~ine, pokrajino in dr‘avne
organe.

10. ~len
Oddelki ob~inskega urada kot skupnega ob~inskega

upravnega organa, so samostojni pri opravljanju nalog iz
svoje pristojnosti v skladu z zakoni, ob~inskimi odloki in
drugimi predpisi in izdajajo upravne odlo~be in sklepe na
prvi stopnji.

III. VODILNI DELAVCI

11. ~len
Vodje oddelkov so vi{ji upravni delavci in so odgovorni

za svoje delo ‘upanu, ki jih imenuje.
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IV. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

12. ~len
Ob~inski urad lahko prevzame del delavcev dosedanjih

upravnih organov Ob~ine Murska Sobota, ki so delali na
podro~jih, dolo~enih s tem odlokom.

Druga delovna mesta se zasedajo v skladu z na~rtom
delovnih mest ob~inske uprave, v skladu s kadrovskimi in
finan~nimi mo‘nostmi in glede na potrebe, da se dolo~ene
naloge in pristojnosti ob~ine opravijo.

13. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995.

[t. 013-8/95
Beltinci, dne 1. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Beltinci

Marjan Mau~ec l. r.

II. POTEK TRASE

3. ~len
Trasa vodovoda Beltinci – I‘akovci:
– poteka od obstoje~ega vodograma v Beltincih, kjer se

z novim ja{kom na parceli {t. 2330/1, k.o. Beltinci nave‘e na
obstoje~i vodovod, ki poteka vzporedno z obstoje~im vodo-
vodom (ju‘no) na razdalji 1 m do lokalne ceste {t. 5605
(cesta I‘akovci–Beltinci), nadaljuje ob njej vzporedno z 2 m
odmikom od cestnega sveta na njeni zahodni strani proti
I‘akovcem, pre~ka reguliran potok Dobel ter nadaljuje do
poti (parcelna {t. 3250 k.o. I‘akovci), kjer je predviden odcep
za Dokle‘ovje, pre~ka lokalno cesto {t. 5605 ter poteka ob
vzhodni strani te ceste z 2 m odmikom. 25 m od ju‘ne poti pri
pokopali{~u I‘akovci, zaobide naselje I‘akovci, pre~ka pot
(parcelna {t. 3261 k.o. I‘akovci) in se nadaljuje vzporedno s
potjo (parcelna {t. 3263 k.o. I‘akovci) ob njeni vzhodni strani
z 3 m odmikom, pre~ka pot (parcela {t. 3262 k.o. I‘akovci) in
se odcepi proti obstoje~emu ~rpali{~u I‘akovci.

III. PRIPRAVA ZEMLJI[^A

4. ~len
Zemlji{~a na trasi vodovoda je potrebno pripraviti v

{irini 8 do 10 m, kar je odvisno od dimenzij in globine
polaganja cevi.

[irina pripravljenega zemlji{~a je lahko manj{a, ~e to
zahteva situacija na terenu (odmiki od objektov, ogro‘enost
drugih infrastrukturnih objektov in podobno).

5. ~len
Pri izkopih je, na celi dol‘ini trase vodovoda, obvezno

deponiranje humusnega sloja, ki se uporabi pri zasipavanju
kanalov oziroma saditvah.

IV. NAMEMBNOST ZEMLJI[^

6. ~len
Do realizacije lokacijskega na~rta ostanejo vsa zem-

lji{~a v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacij-
skim na~rtom niso dovoljeni.

Po izgradnji vodovoda, namembnost vseh zemlji{~ na
trasi, mora ostati enaka kot je bila pred za~etkom del.

V. POGOJI ZA URBANISTI^NO OBLIKOVANJE

7. ~len
Cevi vodovoda morajo biti polo‘ene tako, da ne ogro‘a-

jo drugih infrastrukturnih vodov, oziroma minimalno 1 m
pod nivojem terena.

8. ~len
Po kon~ani gradnji se mora okolica, po celotnem poteku

trase, primerno urediti oziroma tako, kot je le-ta bila pred
za~etkom gradnje.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJI[^

9. ~len
Na odsekih trase, kjer se predvideno vodovodno omre‘-

je pribli‘a drugim infrastrukturnim objektom in napravam, je
nujno upo{tevati soglasja pristojnih organov in organizacij za
posamezne infrastrukturne objekte in naprave.

2382.

Na podlagi drugega odstavka 39. ~lena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, {t.
18/84, 37/85 in 29/86) ter zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t.72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in
statutarnega sklepa Ob~ine Beltinci (Uradni list RS, {t. 20/95)
je Ob~inski svet ob~ine Beltinci dne 1. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o sprejetju lokacijskega na~rta za gradnjo vodovoda

Beltinci–I‘akovci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
V skladu z dolgoro~nim planom dosedanje Ob~ine Mur-

ska Sobota za obdobje 1986–2000, dru‘benim planom dose-
danje Ob~ine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in pro-
storskimi ureditvenimi pogoji za ravninski del dosedanje
Ob~ine Murska Sobota, se sprejme lokacijski na~rt za vodo-
vod Beltinci–I‘akovci.

Lokacijski na~rt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota,
d.o.o., pod {tevilko projekta LN-1/94 v maju 1994.

2. ~len
Lokacijski na~rt iz prej{njega ~lena vsebuje naslednje

sestavine:
A – SPLO[NI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFI^NI DEL
01. Izrez iz PUP M1 : 5.000
02. Kopija katastrskega na~rta M1 : 5.000
03. Pregledna situacija trase M1 : 5.000
04. Zakoli~bena situacija M1 : 2.500
05. Situacija komunalnih naprav M1 : 2.500
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10. ~len
Vsa kri‘anja z drugimi infrastrukturnimi napravami mo-

rajo biti projektirana in izvedena v skladu z ustreznimi pred-
pisi in standardi oziroma tako kot to dolo~ijo pristojni uprav-
ljalci.

Investitor je pri predmetni gradnji dol‘an zagotoviti
ob~asen nadzor pristojnih upravljalcev posameznih infrastruk-
turnih naprav.

11. ~len
Na mestih, kjer bi predmetna gradnja ogro‘ala obstoje-

~e vodnjake ali druge vire preskrbe s pitno vodo, je potrebno
zagotoviti za{~ito le-teh, oziroma jih na stro{ke investitorja
sanirati, ~e pride do kakr{nihkoli po{kodb ali drugih negativ-
nih vplivov.

12. ~len
Pred pri~etkom gradnje je potrebno, z geomehanskimi

raziskavami, ugotoviti stabilnost terena in dolo~iti potrebne
ukrepe, s ciljem prepre~evanja morebitnih po{kodb cevovoda
oziroma vodovodnih instalacij.

13. ~len
Gradbena dela se morajo izvajati izven vegetacijske

sezone oziroma tako, da ne prihaja do nepotrebnega uni~eva-
nja polj{~in. Izjemoma se lahko gradbena dela izvajajo v
vegetacijski sezoni, vendar vedno z ustreznim soglasjem last-
nika zemlji{~a.

Pred za~etkom del je investitior dol‘an na primeren
na~in obvestiti lastnike zemlji{~ in sicer najmanj 30 dni pred
za~etkom del.

VII. UKREPI ZA PREPRE^ITEV NEGATIVNIH
VPLIVOV

14. ~len
Komunalne odpadke, ki nastanejo na obmo~ju gradnje

vodovoda je potrebno zbirati v primerne posode in odva‘ati
na odlagali{~e komunalnih odpadkov.

Odpadna olja delovnih strojev, ki so anga‘irani na grad-
nji vodovoda, je treba zbirati in odva‘ati v predelavo.

15. ~len
Skladi{~enje naftnih derivatov je treba organizirati v

skladu s predpisi in pogoji, ki jih dolo~ijo ustrezni in{pekcij-
ski organi. Skladi{~enje mora biti organizirano tako, da se
prepre~ijo morebitna razlitja in s tem onesna‘enje podtalnice.

16. ~len
Vsi ukrepi za{~ite proti hrupu morajo zagotoviti, da se

ne presegajo mejne vrednosti dolo~ene z ustrezno stopnjo
zahtevnosti. ^e se ugotovi preseganje maksimalno dovolje-
nih vrednosti, je investitor dol‘an urediti protihrupno za{~ito
proti stanovanjski coni.

17. ~len
Pri izdelavi projektno tehni~ne dokumentacije (PGD,

PZI) je potrebno upo{tevati vse vodnogospodarske pogoje in
soglasja, ki so sestavni del lokacijskega na~rta.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA

18. ~len
Realizacija lokacijskega na~rta je mo‘na v eni fazi ali v

ve~ fazah, ~e so le-te usklajene s faznostjo gradnje vodovod-
nega omre‘ja.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

19. ~len
Investitor je dol‘an zagotoviti vse varstveno tehni~ne

ukrepe, ki jih predpi{ejo poobla{~eni organi in organizacije
oziroma vse ukrepe, ki jih dolo~a odlok o sprejetju lokacij-
skega na~rta.

X. TOLERANCE

20. ~len
Tolerance pri izvedbi vodovoda so mo‘ne le v primeru,

da to ne ogro‘a drugih infrastrukturnih objektov in naprav
oziroma le na podlagi ustreznega dovoljenja poobla{~enega
upravljalca.

XI. KON^NE DOLO^BE

21. ~len
Lokacijski na~rt je na vpogled ob~anom, organizacijam

in skupnostim pri upravnem organu Upravne enote Murska
Sobota ter na sede‘u Ob~ine Beltinci.

22. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava

in{pekcijskih slu‘b pomurskih ob~in.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 008 – 6/95
Beltinci, dne 1. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Beltinci

Marjan Mau~ec l. r.

2383.

Na podlagi drugega odstavka 39. ~lena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, {t.
18/84, 37/85 in 29/86) ter 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 statutarnega
sklepa Ob~ine Beltinci (Uradni list RS, {t. 20/95) je Ob~inski
svet ob~ine Beltinci dne 1. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o sprejetju lokacijskega na~rta za gradnjo vodovoda

I‘akovci–Melinci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
V skladu z dolgoro~nim planom dosedanje Ob~ine Mur-

ska Sobota za obdobje 1986–2000, dru‘benim planom dose-
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danje Ob~ine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in pro-
storskimi ureditvenimi pogoji za ravninski del dosedanje Ob-
~ine Murska Sobota, se sprejme lokacijski na~rt za vodovod
I‘akovci–Melinci.

Lokacijski na~rt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota
d.o.o., pod {tevilko projekta LN-2/94 v maju 1994.

2. ~len
Lokacijski na~rt iz prej{njega ~lena vsebuje naslednje

sestavine:
A – SPLO[NI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFI^NI DEL
01. Izrez iz PUP M1 : 5.000
02. Kopija katastrskega na~rta M1 : 5.000
03. Pregledna situacija trase M1 : 5.000
04. Zakoli~bena situacija M1 : 2.500
05. Situacija komunalnih naprav M1 : 2.500

II. POTEK TRASE

3. ~len
Trasa vodovoda I‘akovci–Melinci:
– je nadaljevanje vodovoda Beltinci–I‘akovci (lokacij-

ski na~rt {t. LN-1/94, ARPS Murska Sobota) od odcepa za
Melince na parceli {t. 1235 k.o. I‘akovci. Vodovod poteka
vzporedno (na ju‘ni strani) s potjo na parceli {t. 3263 do meje
s katastrsko ob~ino Melinci, kjer se lomi proti jugu do ju-
govzhodnega vogala parcele {t. 73 k.o. Melinci, in poteka za
naseljem Melinci, se pribli‘a objektom ob lokalni cesti Me-
linci–Beltinci, {t. 5604, pre~ka obstoje~i vodovod in KRS
zemeljski kabel ter cesto {t. 5604, se pribli‘a objektom na
ju‘ni strani ceste in nadaljuje do objektov ob cesti na parcelni
{t. 2912, kjer se zopet pribli‘a objektom, pre~ka omenjeno
cesto in nadaljuje do obstoje~ega ~rpali{~a v Melincih.

III. PRIPRAVA ZEMLJI[^A

4. ~len
Zemlji{~a na trasi vodovoda je potrebno pripraviti v

{irini 8 do 10 m, kar je odvisno od dimenzij in globine
polaganja cevi.

[irina pripravljenega zemlji{~a je lahko manj{a, ~e to
zahteva situacija na terenu (odmiki od objektov, ogro‘enost
drugih infrastrukturnih objektov in podobno).

5. ~len
Pri izkopih je, na celi dol‘ini trase vodovoda, obvezno

deponiranje humusnega sloja, ki se uporabi pri zasipavanju
kanalov oziroma saditvah.

IV. NAMEMBNOST ZEMLJI[^

6. ~len
Do realizacije lokacijskega na~rta ostanejo vsa zemlji{-

~a v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacijskim
na~rtom niso dovoljeni.

Po izgradnji vodovoda, namembnost vseh zemlji{~ na
trasi, mora ostati enaka kot je bila pred za~etkom del.

V. POGOJI ZA URBANISTI^NO OBLIKOVANJE

7. ~len
Cevi vodovoda morajo biti polo‘ene tako, da ne ogro‘a-

jo drugih infrastrukturnih vodov, oziroma minimalno 1 m
pod nivojem terena.

8. ~len
Po kon~ani gradnji se mora okolica, po celotnem poteku

trase, primerno urediti oziroma tako, kot je le-ta bila pred
za~etkom gradnje.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJI[^

9. ~len
Na odsekih trase, kjer se predvideno vodovodno omre‘-

je pribli‘a drugim infrastrukturnim objektom in napravam, je
nujno upo{tevati soglasja pristojnih organov in organizacij za
posamezne infrastrukturne objekte in naprave.

10. ~len
Vsa kri‘anja z drugimi infrastrukturnimi napravami mo-

rajo biti projektirana in izvedena v skladu z ustreznimi pred-
pisi in standardi oziroma tako kot to dolo~ijo pristojni uprav-
ljalci.

Investitor je pri predmetni gradnji dol‘an zagotoviti
ob~asen nadzor pristojnih upravljalcev posameznih infrastruk-
turnih naprav.

11. ~len
Na mestih, kjer bi predmetna gradnja ogro‘ala obstoje-

~e vodnjake ali druge vire preskrbe s pitno vodo, je potrebno
zagotoviti za{~ito le-teh, oziroma jih na stro{ke investitorja
sanirati, ~e pride do kakr{nihkoli po{kodb ali drugih negativ-
nih vplivov.

12. ~len
Pred pri~etkom gradnje je potrebno, z geomehanskimi

raziskavami, ugotoviti stabilnost terena in dolo~iti potrebne
ukrepe, s ciljem prepre~evanja morebitnih po{kodb cevovoda
oziroma vodovodnih instalacij.

13. ~len
Gradbena dela se morajo izvajati izven vegetacijske

sezone oziroma tako, da ne prihaja do nepotrebnega uni~eva-
nja polj{~in. Izjemoma se lahko gradbena dela izvajajo v
vegetacijski sezoni, vendar vedno z ustreznim soglasjem last-
nika zemlji{~a.

Pred za~etkom del je investitior dol‘an na primeren
na~in obvestiti lastnike zemlji{~ in sicer najmanj 30 dni pred
za~etkom del.

VII. UKREPI ZA PREPRE^ITEV NEGATIVNIH
VPLIVOV

14. ~len
Komunalne odpadke, ki nastanejo na obmo~ju gradnje

vodovoda je potrebno zbirati v primerne posode in odva‘ati
na odlagali{~e komunalnih odpadkov.

Odpadna olja delovnih strojev, ki so anga‘irani na grad-
nji vodovoda, je treba zbirati in odva‘ati v predelavo.

15. ~len
Skladi{~enje naftnih derivatov je treba organizirati v

skladu s predpisi in pogoji, ki jih dolo~ijo ustrezni in{pekcij-
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ski organi. Skladi{~enje mora biti organizirano tako, da se
prepre~ijo morebitna razlitja in s tem onesna‘enje podtalni-
ce.

16. ~len
Vsi ukrepi za{~ite proti hrupu morajo zagotoviti, da se

ne presegajo mejne vrednosti dolo~ene z ustrezno stopnjo
zahtevnosti. ^e se ugotovi preseganje maksimalno dovolje-
nih vrednosti, je investitor dol‘an urediti protihrupno za{~ito
proti stanovanjski coni.

17. ~len
Pri izdelavi projektno tehni~ne dokumentacije (PGD,

PZI) je potrebno upo{tevati vse vodnogospodarske pogoje in
soglasja, ki so sestavni del lokacijskega na~rta.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA

18. ~len
Realizacija lokacijskega na~rta je mo‘na v eni fazi ali v

ve~ fazah, ~e so le-te usklajene s faznostjo gradnje vodovod-
nega omre‘ja.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
IN IZVAJALCEV

19. ~len
Investitor je dol‘an zastaviti vse varstveno tehni~ne

ukrepe, ki jih predpi{ejo poobla{~eni organi in organizacije
oziroma vse ukrepe, ki jih dolo~a odlok o sprejetju lokacij-
skega na~rta.

X. TOLERANCE

20. ~len
Tolerance pri izvedbi vodovoda so mo‘ne le v primeru,

da to ne ogro‘a drugih infrastrukturnih objektov in naprav
oziroma le na podlagi ustreznega dovoljenja poobla{~enega
upravljalca.

XI. KON^NE DOLO^BE

21. ~len
Lokacijski na~rt je na vpogled ob~anom, organizacijam

in skupnostim pri upravnem organu Upravne enote Murska
Sobota ter na sede‘u Ob~ine Beltinci.

22. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

in{pekcijske slu‘be.

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

listu Republike Slovenije.

[t. 009-6/95
Beltinci, dne 1. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Beltinci

Marjan Mau~ec l. r.

BRE@ICE

2384.

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; 20/95 - odlo~ba
US RS) in na podlagi 17. ter 25. ~lena statuta Ob~ine Bre‘ice
(Uradni list RS, {t. 38/95) je Ob~inski svet ob~ine Bre‘ice na
7. seji dne 20. 7. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Bre‘ice

I. SPLO[NE DOLO^BE

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

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje odborov in komisij ob~inskega sveta in njihovih
~lanov.

3. ~len
Ob~inski svet, njegovi odbori in komisije poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. ~len
Delo sveta, njegovih odborov in komisij je javno. Jav-

nost dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obrav-
navanja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz dru-
gih razlogov tako predpisano z zakonom.

5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat na mesec.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, odbore in komisije

pa predsednik le-teh.

7. ~len
Svet ima svoj pe~at, ki je podrobneje dolo~en s poseb-

nim odlokom. V notranjem krogu pe~ata je naziv ob~inski
svet.

Pe~at sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na
dopisih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpi-
suje predsednik sveta.

Pe~at sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi odbo-
ri in komisije sveta in nadzorni odbor.

Pe~at sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo sekretar
ob~inskega sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji pred-

sednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetnikov. ̂ e seja
ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsednik volilne
komisije.
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9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi sejo sveta najsta-

rej{i svetnik.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov v skladu s

statutom komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-
vanja, ki pregleda, kateri svetniki so po poro~ilu volilne
komisije bili izvoljeni in predlaga verifikacijo mandatov za
svetnike in ‘upana.

10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi 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 vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

odborov in komisij sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih odborov in

komisij in na njih razpravljajo.

13. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, ob~inske uprave, odborov in komisij) in druge infor-
macje, ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.

Za udele‘bo na sejah sveta, odborov in komisij pripada
svetnikom in ostalim ~lanom nagrada in potni stro{ki. Vi{ino
nagrade dolo~i svet na predlog komisije za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

14. ~len
Na za~etku dnevnega reda vsake redne seje sveta je

predvidena posebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in
pobude svetnikov.

15. ~len
@upan, ob~inska uprava, odbor ali komisija sveta so

dol‘ni odgovoriti na vpra{anja svetnikov in jim posredovati
zahtevane informacije. ^e svetnik to posebej zahteva se mu
mora odgovoriti na vpra{anje oziroma posredovati informa-
cijo tudi v pisni obliki.

Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratka in
postavljena tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta svetnika na to opozori in ga pozo-
ve, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

16. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morata biti

na seji praviloma prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ^e sta

‘upan ali tajnik ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nado-
me{~al in odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

17. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, odboru

oziroma komisiji sveta ali tajniku ob~ine. Vpra{anje se lahko
postavi pisno ali ustno na seji sveta. Ustno postavljeno vpra-
{anje ne sme trajati ve~ kot 3 minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku odbora ali ko-
misije sveta, tajniku ob~ine) na katerega se nana{a. Odgovor
na tak{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi
naslednji seji.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje, se mora podati pisni odgovor najakasneje v 15
dneh po tem, ko je bilo vpra{anje posredovano tistemu na
katerega se nana{a, razen ~e svet v posameznih primerih ne
dolo~i kraj{ega roka.

18. ~len
Na ustno ali pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa tista vpra{a-
nja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezni odbor ali komisija lahko tudi v
takih primerih pripravijo pisni odgovor.

^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj na
sami seji, mora nanj odgovoriti pisno najmanj tri dni pred
prvo naslednjo sejo.

Na posredovani odgovor na vpra{anje ima svetnik pra-
vico postaviti dopolnilno vpra{anje.

19. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev, da se o odgovoru opravi
razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra{anje
na dnevni red prve naslednje seje.

20. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, odboru oziroma komisiji sveta ali ob~inski upravi za
ureditev dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet
minut.

Svet s sklepom odlo~i o sprejemu oziroma zavrnitvi
pobude.

21. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upravi ali odboru oziroma komisiji sveta, ki morajo odgovo-
riti v 30 dneh od dneva, ko je bila pobuda dana.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.
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3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta, odborov in komisij

22. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in odborov ter

komisij, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali odbora oziro-

ma komisije, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za
odsotnost obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika
odbora ali komisje ali sekretarja sveta najpozneje do za~etka
seje. ^e zaradi vi{je sile ali drugih razlogov svetnik ne more
obvestiti o svoji odsotnosti predsednika ali sekretarja sveta
do za~etka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogo~e.

23. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neopravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi klub politi~ne stranke, katere ~lan je
svetnik, ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i
sej sveta.

O razlogih za odsotnost s seje sveta in o potrebnih
ukrepih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne
to~ke dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

24. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.

25. ~len
Pristojnosti ob~inskega sveta dolo~a statut ob~ine.

V. SEJE SVETA

1.a) Program dela

26. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, presedniki odborov in komisij, tajnikom ob~i-
ne in sekretarjem sveta. V okvirnem programu dela se upo-
{teva program dela ‘upana in ob~inske uprave, predloge od-
borov in komisij ter druge predloge za razpravo in odlo~anje
v svetu. Okvirni program dela mora biti sprejet najkasneje do
konca januarja za teko~e leto.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

b) Sklicevanje sej

27. ~len
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih s statutom ob~i-
ne.

Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-
budo, na zahtevo ‘upana, odbora ali komisije sveta ali na

zahtevo 5 svetnikov. V zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti prilo‘e-
no gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo poobla{~enega
predlagatelja (‘upana, nadzornega odbora, 5 svetnikov ali
kluba politi~ne stranke, ki je zastopana v svetu) ne skli~e seje
sveta v roku 10 dni od prejema zahteve za sklic, lahko skli~e
sejo tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi
ustrezno gradivo.

Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se
po{lje svetnikom najmanj 10 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanom, tajniku ob~ine in na~elniku Upravne
enote Bre‘ice. Samo gradivo pa se po{lje krajevnim skupno-
stim in politi~nim strankam, ki so sodelovale na zadnjih
ob~inskih volitvah.

28. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim ose-
bam, katerih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji
potrebna.

Po odlo~itvi presednika sveta so lahko na sejo povablje-
ne tudi druge osebe.

c) Dnevni red

29. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripavi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

to~ke, za obravnavo katerih so izpolnjeni pogoji dolo~eni s
tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo za
sejo.

30. ~len
@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,

ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.

Svet ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih svetni-
kom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo in h katerim ni
dal svojega mnenja oziroma ni zavzel stali{~a ‘upan, kadar ta
ni bil predlagatelj.

d) Predsedovanje na seji

31. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo naj-
starej{i svetnik.

Pri predsedovanju seje sveta sta podpredsednik in naj-
starej{i svetnik, ~e predsedujeta, glede pravic in dol‘nosti
izena~ena s predsednikom.
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e) Udele‘ba na seji

32. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele-

‘evati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.

33. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetni-
kov navzo~ na seji sveta.

Potek seje

34. ~len
Na za~etku seje predsednik obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en. ^e je
udele‘bo potrebno ugotavljati med sejo {e enkrat, opravi to
sekretar sveta po potrebi tudi s poimenskim klicanjem svetni-
kov.

Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na
sejo.

Na za~etku seje lahko predsedujo~i ali sekretar sveta
poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

35. ~len
Prvi dve to~ki dnevnega reda sta rezervirani za odlo~a-

nje o sprejemu zapisnika prej{nje seje in pregled poro~ila o
realizaciji sklepov sveta.

Preden svet preide k dolo~itvi dnevnega reda, odlo~a o
sprejemu zapisnika prej{nje seje.

Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet brez obravnave.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

36. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Kadar ‘upan predlaga umik to~ke, katere predlagatelj je
on sam, se o tem ne glasuje ampak se {teje to~ka za umaknje-
no, dovoljena pa je razprava.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje, in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zade-
ve na dnevni red.

O predlogih za raz{iritev dnevnega reda sveta razpravlja
in glasuje.

Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

Seja sveta praviloma traja najve~ 4 ure.

37. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po spre-

jetem vrstnem redu.

Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-
sameznih to~k dnevnega reda na predlog ‘upana, predsedni-
ka sveta ali 5 svetnikov.

38. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlaga-
telj, dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna obrazlo‘itev sme
trajati najve~ 15 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetniki
po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta priglasili k
razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne sme
biti dalj{a kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posamezen
svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj ~asa.

39. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za

razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opo-
minu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik lahko vzame besedo.

Zoper odvzema besede lahko svetnik ugovarja. O ugo-
voru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporablja-
jo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine idr.),
ki sodelujejo na seji sveta.

40. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo
zahteva.

Nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovni-
ka ali dnevnega reda. ̂ e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebno po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme
trajati ve~ kot 3 minute.

41. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi

pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ̂ e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.

Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v odboru ali komi-
siji in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ̂ e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo prekine za tisti
dan.

42. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
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prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

43. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

44. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med go-

vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo
le predsednik.

45. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

46. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo, ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjen, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji,
tako da onemogo~a delo sveta.

47. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

48. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je red hudo kr{en, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

49. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

50. ~len
Svet veljavno odlo~a, oziroma je sklep~en, ~e je na seji

navzo~a ve~ina vseh ~lanov sveta.
Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska

ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetni-
kov v sejni sobi.

51. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

52. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev s tajnim glasovanjem, ~e tako

sklene pred odlo~anjem o posamezni zadevi oziroma vpra{a-
nju, ali ~e tako dolo~a zakon, statut ali ta poslovnik.

53. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi

in objavi izid glasovanja.

54. ~len
Pri javnem odlo~anju lahko posamezni svetnik glasuje

“za” sprejem predlagane odlo~itve, “proti” sprejemu predla-
gane odlo~itve, ali pa glasuje “vzdr`an”.

55. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika, 5 ~lanov sveta ali
kluba politi~ne stranke, ki je zastopana v svetu.

^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
sveta kli~e po seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo
“za”, “proti” ali “vzdr`an”.

56. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene s pe~atom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da ob-
kro`i besedo “ZA” ali “PROTI”. Kadar se glasuje o ve~
kandidatih so ti napisani z imenom in priimkom pred katerim
je zaporedna {tevilka, ki se obkro`i.

57. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo predsedni-

ka komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ter
enega od svetnikov, ki ga izvoli svet na predlog predsednika.
Posamezna administrativno-tehni~na opravila opravlja sekre-
tar sveta.

Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V sezna-
mu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili
glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.

58. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in njegova po-

mo~nika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umakne-
jo v poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, katerih kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.
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Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

59. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-

nov sveta, razen, ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.

Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo-
~ih ~lanov izrekla “ZA” njen sprejem.

60. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsednika.

5. Zapisnik seje sveta

61. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku za arhiv je treba predlo‘iti original gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Na izrecno zahtevo razpravljalca se v zapisnik vnese
njegova dobesedna razprava.

Za pripravo zapisnika skrbi sekretar sveta.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i seji sveta, se-

kretar sveta in zapisnikar.

62. ~len
O delu na seji sveta se vodijo tudi dobesedni zapisi

(magnetogramski posnetek seje), ki se hranijo skupaj z zapi-
snikom in drugim gradivom.

63. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegovi odbori oziroma komisije,
se hrani v arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan, v skladu s predpisi, ki urejajo pisarni{ko
poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

64. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji sveta, odborov in
komisij, in ki se hrani v ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

65. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih odborov in komisij koordinira delo

med posameznimi odbori in komisijami,

– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom
in ob~insko upravo,

– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in
naloge, ki mu jih dolo~i svet.

66. ~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 iz nje-
govega delovnega podro~ja.

67. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednika sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik.

7. Sekretar sveta

68. ~len
Ob~inski svet imenuje za opravljanje strokovnih in ad-

ministrativnih opravil za potrebe sveta, odborov in komisij,
sekretarja sveta, ki je po svojem polo‘aju izena~en s pravica-
mi in obveznostmi predstojnikov ob~inske uprave.

Sekretar opravlja svoje naloge ob sodelovanju ob~inske
uprave.

Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vode-
nju sej sveta. Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedni-
ku sveta in svetu.

Sekretarja imenuje svet na predlog predsednika s tajnim
glasovanjem.

8. Odbori in komisije sveta

69. ~len
Svet ima stalne in ob~asne odbore in komisije, ki jih

ustanovi v skladu z dolo~ili statuta in tega poslovnika.

70. ~len
Ob~inski svet ima stalne in ob~asne odbore in komisije

kot to dolo~a statut, ki opredeljuje tudi njihovo sestavo,
pristojnosti in organizacijo le-teh.

Poleg odborov in komisij ustanovljenih s statutom ob~i-
ne, ustanavlja svet odbore in komisije tudi s sklepi, s katerimi
dolo~i njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno podro~je.

71. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupne odbore ali komi-

sije s posebnim aktom. V aktu o ustanovitvi skupnega odbora
ali komisije se dolo~i njihova sestava in naloge.

72. ~len
Seje odborov in komisij sklicuje predsednik odbora ozi-

roma komisije na lastno pobudo, v skladu s programom dela
sveta in na zahtevo predsednika sveta ali na predlog ‘upana.

Gradivo za sejo odbora oziroma komisije mora biti po-
slano ~lanom odbora ali komisije najmanj tri dni pred sejo.

Glasovanje v odboru ali komisiji je javno. Odbor oziro-
ma komisija sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih
~lanov.

Za delo odborov in komisij se smiselno uporabljajo
dolo~ila tega poslovnika.
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VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

73. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

74. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a: temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

Pomen ostalih aktov dolo~a statut.

2. Sprejemanje odlokov

a) Splo{na dolo~ila

75. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, odbor

sveta ali 5 % volivcev v ob~ini.
Osnutek ali predlog odloka po{lje predlagatelj sekretar-

ju sveta.

76. ~len
Predlagatelja odloka se povabi na sejo, na kateri se ta

obravnava in se mu omogo~i obrazlo‘itev, ~e meni, da je to
potrebno, sicer pa daje med obravnavo pojasnila in mnenja.

Odlok se sprejema praviloma po dvofaznem postopku.

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

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

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

b) Osnutek odloka

78. ~len
V osnutku odloka mora biti predlo‘ena obrazlo‘itev, ki

vsebuje:
– na~ela, s katerimi naj bodo urejena razmerja na posa-

meznem podro~ju,
– cilje, katere se ‘eli dose~i,
– glavne ali alternativne re{itve in posledice,
– finan~na sredstva, vire in na~in zagotovitve teh sred-

stev, ki so potrebna za izvedbo odloka,
– mnenje ‘upana, ~e ni predlagatelj.
^e se odlok le spreminja in dopolnjuje, se v osnutku v

celoti navedejo besedila ~lenov, kateri se spreminjajo.

79. ~len
K osnutku podajo svetniki konkretne predloge, pripom-

be in mnenja in kolikor je mogo~e se le pojasnijo s strani
predlagatelja ‘e na sami seji.

Po kon~ani razpravi ob~inski svet glasuje in sprejme
sklep, katere pripombe, predloge in mnenja mora predlagatelj
upo{tevati pri pripravi predloga ali pa osnutek zavrne.

^e so v osnutku predlagane alternativne re{itve o njih
svet glasuje.

c) Predlog odloka

80. ~len
Predlogu odloka mora biti prilo‘ena obrazlo‘itev, ki

vsebuje:
– podatke o tem, kako so bile upo{tevane pripombe,

predlogi in mnenja dana na osnutek. Razlogi, zakaj se posa-
meznih ni upo{tevalo, se posebej obrazlo‘ijo

– re{itve, ki so druga~ne od osnutka.
V predlogu odloka, s katerim se spreminja ali dopolnju-

je odlok, ni potrebno ve~ navajati osnovnega besedila ~lenov,
kateri se spreminjajo.

81. ~len
Pri drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po

vrstnem redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.
Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga

odloka, ~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu svet glasuje
{e o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.

d) Amandmaji

82. ~len
Pri obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove

spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj z amand-
maji.

Amandma mora biti predlo‘en svetu v pisni obliki naj-
manj dva dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri
bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan
amandma. @upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni
sam predlagatelj odloka.

Na sami seji lahko predlaga amandma v pisni obliki
najmanj pet ~lanov sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora
biti obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakem amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi odbor ozi-
roma komisija.

83. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.

Amandmaji se sprejemajo z enako ve~ino, kot se zahte-
va za sprejem celotnega akta.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Najprej se glasuje o amandmajih, ki so vsebinsko naj-
bolj oddaljeni od osnovnega besedila, kadar je ve~ amandma-
jev podanih na en ~len.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vne{enimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pri-
pravi statutarno pravna komisija.

^e statutarno pravna komisija ugotovi, da so v odloku
o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka, lahko pred-
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laga amandmaje za uskladitev. ̂ e ni mogo~e pripraviti celo-
vitega besedila na isti seji, glasuje svet o sprejemu odloka na
prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

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

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, ali v
drugih primerih lahko svet sprejme odlok po hitrem postop-
ku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo-
‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

85. ~len
O predlogu naj se odlok sprejme po hitrem postopku

odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za redni postopek.

86. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

87. ~len
O drugih aktih odlo~a svet praviloma na isti seji. Na tej

seji se opravi hkrati splo{na razprava in glasovanje po delih
akta ter razprava in glasovanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

88. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Vsebina gradiva za svet

89. ~len
Predlagano gradivo za svet mora vsebovati: naslov gra-

diva, navedbo predlagatelja, izdelovalce, predlog postopka
obravnave, mnenje ‘upana, kadar ni on predlagatelj, obliko-
vane predloge sklepov, cilj in namen z obrazlo‘itvijo in
finan~nimi posledicami za prora~un. Gradivo se lahko obrav-
nava le izjemoma, ~e nima vseh sestavin, na pisno zahtevo
predlagatelja ali ‘upana.

6. Referendum

90. ~len
Svet lahko o svoji odlo~itvi razpi{e referendum.
Svet mora razpisati referendum, ~e tako zahteva naj-

manj 10% volivcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki

imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta. Odlo~itev je na

referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so
glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

Za vlo‘itev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ure-
ja zakonodajni referendum.

91. ~len
Svet lahko na svojo pobudo razpi{e svetovalni referen-

dum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugo-
tovi volja ob~anov.

Svet mora razpisati svetovalni referendum, ~e to zahte-
va najmanj 10% volivcev v ob~ini.

Svet razpi{e svetovalni referendum, preden kon~no od-
lo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid svetoval-
nega referenduma.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za celotno ob-
mo~je, ali za del obmo~ja ob~ine.

92. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

Uradnem listu RS.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referen-
duma.

Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

93. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

94. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih statuta in tega
poslovnika.

Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali
tajno glasovanje, ~e to ni ‘e dolo~eno s kak{nim drugim
aktom.

^e svet odlo~i, da se glasuje tajno se glasovanje izvede
po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

95. ~len
^e se glasuje 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”.

96. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ali poslovnikom ni dolo~e-
ne druga~ne ve~ine.

97. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
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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~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov 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.

98. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju nobeden kandidat ne dobi potrebne
ve~ine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glaso-
vanja na podlagi novega predloga kandidatur.

Pri javnem glasovanju se smiselno uporabljajo dolo~be
tega poslovnika za tajno glasovanje.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

99. ~len
Volitve predsednika in podpredsednika sveta se opravi-

jo v skladu s statutom.

3. Imenovanja ~lanov odborov in komisij

100. ~len
Odbore in komisije sveta imenuje svet v skladu z dolo~-

bami statuta.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
Predsednika, podpredsednika in ~lane komisij in odbo-

rov imenuje svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovnja.

Komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
imenuje svet na predlog klubov politi~nih strank zastopanih v
svetu.

4. Imenovanje pod‘upanov

101. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet najve~ 3 pod‘upane.

Imenovanje se opravi tajno.

5. Imenovanje tajnika in ostalih funkcionarjev
ob~ine

102. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana s tajnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov vseh
svetnikov.

Predstojnike ob~inske uprave imenuje svet na predlog
‘upana. Imenovanje se izvede tajno. O vsakem kandidatu se
odlo~a posebej.

6. Postopek za razre{itev

103. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenova-
nje.

Funkcionar je razre{en z imenovanjem oziroma izvoli-
tvijo novega.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihove razre{itve.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

104. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani odbora in komisije ter ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an oprav-
ljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj
kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.

VIII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

105. ~len
@upan in svet ter njegovi odbori in komisije sodelujejo

pri uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem pred-
vsem usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skr-
bijo za medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju
svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za
sporazumno razre{evanje nastalih problemov.

106. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

107. ~len
@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh

vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izraziti svoje stali{~e ali mnenje.

108. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.
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109. ~len
Sekretar skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih

aktov sveta, po predhodni odobritvi ‘upana.

110. ~len
@upan in sekretar zagotavljata materialne in tehni~ne

pogoje za delo sveta in delovnih teles sveta.

111. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta naustaven

ali nezakonit, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi nasled-
nji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Pred-
sednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem
splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

112. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sreds-
tvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

113. ~len
Delo ob~inskega sveta njegovih odborov in komisij je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.

114. ~len
Javnost s sej organov ob~ine se izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

115. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, odborov in komisij, ‘upana
in ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda
uradno obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporo~ila in poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in
odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.

116. ~len
Predsednik sveta skrbi za obve{~anje javnosti in sodelo-

vanje s predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev
za njihovo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.

117. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta, nje-
govih odborov in komisij, ki so zaupne narave.

118. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

X. KLUBI SVETNIKOV

119. ~len
Svetniki se zdru‘ujejo v klube politi~nih strank, ki so

zastopane v svetu.
Vsak klub dolo~i svojega predstavnika, ki klub zastopa

in o tem obvesti sekretarja in predsednika sveta.
Svetniki, ki ne pripadajo oziroma se ne priklju~ijo nobe-

nemu klubu politi~nih strank imajo lahko svoj klub, ~e so na
volitvah kandidirali na nestrankarskih listah.

Urad ‘upana zagotavlja svetnikom za opravljanje njiho-
ve dol‘nosti strokovno in administrativno tehni~no pomo~.

XI. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

120. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

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

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ̂ e se pred-
sednik glede razlage na more odlo~iti, prekine sejo in nalo‘i
statutarno pravni komisiji, da pripravi razlago posamezne
poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno prav-
na komisija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno pravna komisija, odlo~i svet.

XII. KON^NA DOLO^BA

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

za~asni poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Bre‘ice, sprejet
na 1. seji sveta, dne 23. 12. 1994.

Ta poslovnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva sprejema dalje.

[t. 013-8/95-2/7
Bre‘ice, dne 20. julija 1995.

Predsedujo~i
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Ivan @ivi~ l. r.
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GORNJI PETROVCI

2385.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) in 56. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in statuta Krajev-
ne skupnosti [ulinci, je Svet Krajevne skupnosti [ulinci na
seji dne 17. 8. 1995 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti [ulinci
za naselja: Adrijanci, Bore~a, Lucova, Martinje,

Neradnovci, Stanjevci, [ulinci in @enavlje

1. ~len
Za obmo~je Krajevne skupnosti [ulinci se razpi{e refe-

rendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za
financiranje:

a) asfaltiranje krajevnih cest in preplastitev krajevnih
cest;

b) izgradnja mrli{kih ve‘ic;
c) vzdr‘evanje pokopali{~;
d) izgradnja vodovodne napeljave;
e) izgradnja in adaptacija va{ko-gasilskih domov;
f) funkcionalna dejavnost;
g) vzdr‘evanje va{kih cest;
h) druga komunalna ureditev in vzdr‘evanje.

2. ~len
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo

6 milijonov SIT letno. Vi{ina sredstev za posamezne namene
se dolo~i s programom in finan~nim na~rtom krajevne skup-
nosti.

3. ~len
Referendum bo v nedeljo, 24. septembra 1995, od 7. do

19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih dolo~i volilna komisija.

4. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben

ra~un Krajevne skupnosti [ulinci, {t. 51900-645-30372.
Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet kra-

jevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev
samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poro~ati
na zborih ob~anov Krajevne skupnosti [ulinci.

5. ~len
Samoprispevek je uveden za obdobje petih let, in sicer

od 1. 1. 1996 do 1. 1. 2001.

6. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki stalno prebivajo na obmo~ju Krajevne skupnosti [ulinci,
in sicer:

– zavezanci, ki imajo pla~e iz delovnega razmerja ozi-
roma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
zna~aj pla~e, po stopnji 2% od neto pla~e oziroma nadome-
stila;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od
izpla~ane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali ni‘ja od zneska najni‘je pokojnine za polno pokojninsko
dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti,
po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka in dohodka od
gozdov;

– zaposleni v tujini bodo pla~evali samoprispevek v
vi{ini 200 DEM v tolarski protivrednosti na leto;

– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti po stopnji 2% od
neto osebnega dohodka in dav~ne osnove;

– lastniki vikendov, vinskih kleti ali po~itni{kih hi{ic,
ki so zgrajene na teritoriju Krajevne skupnosti [ulinci, 6.000
SIT v enkratnem znesku na leto.

V delovni obveznosti:
– 2 delovna dneva po 8 ur za ob~ana, nosilca gospo-

dinjstva ali njegovega dru‘inskega ~lana;
– na vsakih 5 ha obdelovalne zemlje {e po en delovni

dan po 8 ur za nosilca kme~kega gospodinjstva;
– za vsa gospodinjstva 15 m³ navoza gramoza.
Nadomestilo v denarju:
– za vsak neizvr{en delovni dan, ki traja 8 ur, 500 SIT

na uro,
– za neopravljen navoz gramoza 15 m³, 500 SIT po m³.
Svet Krajevne skupnosti [ulinci se poobla{~a, da vsako

leto valorizira vrednost denarnih in nedenarnih obveznosti.

7. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nado-
mestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obra~una-
vala in odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za jav-
ne prihodke, izpostava Murska Sobota.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti [ulinci dostavi seznam zaposlenih ozi-
roma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Samoprispevek se ne pla~uje od socialno-varstvenih po-
mo~i, od otro{kih dodatkov, invalidnin, od {tipendij, u~encev
in {tudentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od
regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.

8. ~len
Pravico do glasovanja imajo vsi ob~ani, ki so vpisani v

volilnem imeniku s stalnim prebivali{~em v Krajevni skup-
nosti [ulinci in so starej{i od 18 let oziroma starej{i od 15 let,
~e so v delovnem razmerju.

9. ~len
Referendum vodi ob~inska volilna komisija, pri ~emer

smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in dolo~ila
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

Dru‘beni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarje-
njem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni
odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obra~unavanja in odva-
janja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Sloveni-
je za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje ter Republi-
{ka uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota, v
okviru svojih pristojnosti.

10. ~len
Na referendumu glasujejo ob~ani neposredno in z gla-

sovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST [ULINCI

GLASOVNICA

Na referendumu, dne 24. septembra 1995, z uvedbo
samoprispevka v denarju in delovnih obveznostih za dobo
petih let, to je od 1. 1. 1996 do 1. 1. 2001, za sofinanciranje
programov:
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a) asfaltiranje in preplastitev krajevnih cest;
b) izgradnja mrli{kih ve‘ic;
c) vzdr‘evanje pokopali{~;
d) izgradnja vodovodne napeljave;
e) izgradnja in adaptacija va{ko-gasilskih domov;
f) funkcionalna dejavnost;
g) vzdr‘evanje va{kih cest;
h) druge komunalne ureditve in vzdr‘evanja.

glasujem
ZA PROTI

({tampiljka)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkro‘i
“ZA”, ~e se z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PRO-
TI”, ~e se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

11. ~len
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi prora~un Ob-

~ine Gornji Petrovci.

12. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski krajevnega samoprispev-

ka od{tevajo od osnove za dohodnino (7. ~len zakona o
dohodnini, Uradni list RS, {t. 48/90 in 34/92).

13. ~len
Poro~ilo o izidu referenduma in po uspe{no izvedenem

referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 1/95
[ulinci, dne 17. avgusta 1995.

Predsednik
Krajevne skupnosti [ulinci

Franc [lihthuber l. r.

2. ~len
Zbrana sredstva bodo uporabljena za
– izgradnjo uli~ne razsvetljave po zaselkih v vasi Gornji

Petrovci;
– sofinanciranje izgradnje va{kih cest v vasi Gornji Pe-

trovci;
– sofinanciranje izgradnje in priklju~itve na kabelsko

televizijo v vasi Gornji Petrovci;
– obnovo ostre{ja na va{ki dvorani v Gornjih Petrovcih;
– sofianciranje ob~inske ceste v Peskovcih;
– vzdr‘evanje obstoje~ih komunalnih in infrastruktur-

nih objektov v Krajevni skupnosti Gornji Petrovci.

3. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. januarja 1996 do 31. decembra 2000.

4. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali krajani Krajevne skup-

nosti Gornji Petrovci v naslednjih postavkah:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih v Republiki

Sloveniji;
– 2% od neto osebnih dohodkov in dav~ne osnove iz

samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti;

– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti;
– 2% od povpre~nega osebnega dohodka v Republiki

Sloveniji v preteklem letu za delavce, ki so na za~asnem delu
v tujini;

– 6.000 SIT v pav{alnem znesku za lastnike vikendov,
vinskih kleti in po~itni{kih hi{, ki so zgrajene na ozemlju
Krajevne skupnosti Gornji Petrovci in katerih lastniki ne
bivajo v tej krajevni skupnosti;

b) v delovni obveznosti:
– 2 delovna dneva po 8 ur na gospodinjstvo;
c) nadomestilo v denarju:
– za vsak neizvr{en delovni dan po 400 SIT na uro na

gospodinjstvo.

5. ~len
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi

eventualno nastale v ~asu trajanja tega samoprispevka, bo
Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci nastala nesorazmer-
ja uskladil tako, da bodo odra‘ala dejanske obremenitve iz
razpisa.

6. ~len
Volivci glasujejo tajno in neposredno na glasovnici, ki

mora imeti pe~at Krajevne skupnosti Gornji Petrovci in na-
slov Krajevne skupnosti Gornji Petrovci ter besedilo 2., 3., 4.
in 5. ~lena tega razpisa. Volivec izpolni glasovnico tako, da
na njej obkro‘i besedo “ZA”, ~e se strinja z uvedbo samo-
prispevka oziroma besedo “PROTI”, ~e se ne strinja z uved-
bo samoprispevka.

7. ~len
Sredstva se bodo zbirala na ra~unu Krajevne skupnosti

Gornji Petrovci {t. 51900-645-30965. Z njimi bo v skladu s
sprejetim programom razpolagal Svet Krajevne skupnosti
Gornji Petrovci. Za zbiranje sredstev in izvajanje programa
del bo odgovoren Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci.

8. ~len
Nadzor nad zbiranjem sredstev in nad porabo sredstev

opravlja Svet Krajevne skupnosti Gornji Petrovci, predsed-

2386.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 3/73, 17/83, 35/85) ter statuta
Krajevne skupnosti Gornji Petrovci so zbor ob~anov Gornji
Petrovci, zbor ob~anov Peskovci in Svet Krajevne skupnosti
Gornji Petrovci dne 24. avgusta 1995 sprejeli

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti Gornji
Petrovci v denarju in delu

1. ~len
Razpi{e se referendum za Krajevno skupnost Gornji

Petrovci, ki jo tvorita vasi Gornji Petrovci in Peskovci.
Referendum bo v nedeljo, 24. septembra 1995 od 7. do

19. ure na obi~ajnem glasovalnem mestu.
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nik sveta pa o tem mora podati poro~ilo na zborih ob~anov
vsako leto vsaj enkrat. Poro~ilo je sprejeto, ~e ga sprejmeta
zbora ob~anov.

9. ~len
V primeru, da bi Krajevna skupnost Gornji Petrovci

razpadla ali da bi izgubila status pravne osebe, se sprejeti
samoprispevek kot je tukaj razpisan, ukine v celoti z dnem,
ko bi se to zgodilo.

10. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 67/95
Gornji Petrovci, dne 25. avgusta 1995.

Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti

Gornji Petrovci
Aleksander Ru‘i~ l. r.

– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Kri‘evci,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

5. ~len
Samoprispevka v denarju in delu so opro{~eni zavezan-

ci, ki jih dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku.

6. ~len
Delavcem na za~asnem delu v tujini, ki imajo stalno

bivali{~e v vasi Kri‘evci, bo v pripravljalnem postopku za
razpis referenduma posredovan program, ki bo vseboval na-
men, vrsto, osnovo in vi{ino samoprispevka ter obdobje, za
katero se uvaja samoprispevek.

7. ~len
Svet krajevne skupnosti lahko sredstva samoprispevka,

ki so za~asno prosta, vro~i banki za dolo~en ~as, v skladu s
programom dela posamezne vasi v krajevni skupnosti.

8. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volilne pravi-
ce, pa so v delovnem razmerju.

9. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki

mora biti overjena s pe~atom krajevne skupnosti in ima na-
slednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRI@EVCI

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 24. septembra 1995,
o uvedbi krajevnega samoprispevka za vas Kri‘evci

v naslednje namene:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~a ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kega oziroma

gasilskega doma,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.
Samoprispevek bo predpisan za obdobje petih let, in

sicer od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.
Vi{ina samoprispevka bo zna{ala:

2387.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 3/73, 17/83, 35/85) ter statuta
Krajevne skupnosti Kri‘evci, je Svet Krajevne skupnosti Kri-
‘evci dne 19. avgusta 1995 po predhodni odlo~itvi na zboru
ob~anov v naselju Kri‘evci sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za naselje Kri‘evci v denarju in delu

1. ~len
Razpi{e se referendum za naselje Kri‘evci.
Referendum bo v nedeljo, dne 24. septembra 1995, od

7. do 19. ure, na obi~ajnem glasovalnem mestu.

2. ~len
Zbrana sredstva s samoprispevkom bodo uporabljena

za:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~ ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kih oziroma

gasilskih domov, kulturnih dvoran v teh domovih,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.

3. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.

4. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki stalno bivajo na obmo~ju vasi Kri‘evci v Krajevni skupno-
sti Kri‘evci, in sicer v naslednji vi{ini:

a) v denarju:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
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a) v denarju:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Kri‘evci,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volivec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, ~e se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti Kri‘evci, {t. 51900-842-031-
82383. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet
krajevne skupnosti. Za zbiranje sredstev in izvajanje del bo
odgovoren svet krajevne skupnosti in ‘upan.

11. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev zbranih s sa-

moprispevkom opravlja svet krajevne skupnosti, ki o tem
vsako leto poro~a na zborih ob~anov.

12. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 01-28/1995
Kri‘evci, dne 21. avgusta 1995.

Predsednica
Sveta Krajevne skupnosti

Kri‘evci
Erika ^asar l. r.

2388.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 3/73, 17/83, 35/85) ter statuta
Krajevne skupnosti Kri‘evci, je Svet Krajevne skupnosti Kri-
‘evci dne 19. avgusta 1995 po predhodni odlo~itvi na zboru
ob~anov v naselju Kuke~ sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za naselje Kuke~ v denarju in delu

1. ~len
Razpi{e se referendum za naselje Kuke~.
Referendum bo v nedeljo, dne 24. septembra 1995, od

7. do 19. ure, na obi~ajnem glasovalnem mestu.

2. ~len
Zbrana sredstva s samoprispevkom bodo uporabljena

za:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~ ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kih oziroma

gasilskih domov, kulturnih dvoran v teh domovih,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.

3. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.

4. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki stalno bivajo na obmo~ju vasi Kuke~ v Krajevni skupnosti
Kri‘evci, in sicer v naslednji vi{ini:

a) v denarju:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Kuke~,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

5. ~len
Samoprispevka v denarju in delu so opro{~eni zavezan-

ci, ki jih dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku.

6. ~len
Delavcem na za~asnem delu v tujini, ki imajo stalno

bivali{~e v vasi Kuke~, bo v pripravljalnem postopku za
razpis referenduma posredovan program, ki bo vseboval na-
men, vrsto, osnovo in vi{ino samoprispevka ter obdobje, za
katero se uvaja samoprispevek.
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7. ~len
Svet krajevne skupnosti lahko sredstva samoprispevka,

ki so za~asno prosta, vro~i banki za dolo~en ~as, v skladu s
programom dela posamezne vasi v krajevni skupnosti.

8. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volilne pravi-
ce, pa so v delovnem razmerju.

9. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki

mora biti overjena s pe~atom krajevne skupnosti in ima na-
slednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRI@EVCI

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 24. septembra 1995,
o uvedbi krajevnega samoprispevka za vas Kuke~

v naslednje namene:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~a ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kega oziroma

gasilskega doma,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.
Samoprispevek bo predpisan za obdobje petih let, in

sicer od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.
Vi{ina samoprispevka bo zna{ala:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Kuke~,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volivec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, ~e se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti Kri‘evci, {t. 51900-842-031-
82383. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet
krajevne skupnosti. Za zbiranje sredstev in izvajanje del bo
odgovoren svet krajevne skupnosti in ‘upan.

11. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev zbranih s sa-

moprispevkom opravlja svet krajevne skupnosti, ki o tem
vsako leto poro~a na zborih ob~anov.

12. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 01-28/1995
Kri‘evci, dne 21. avgusta 1995.

Predsednica
Sveta Krajevne skupnosti

Kri‘evci
Erika ^asar l. r.

2389.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 3/73, 17/83, 35/85) ter statuta
Krajevne skupnosti Kri‘evci, je Svet Krajevne skupnosti Kri-
‘evci dne 19. avgusta 1995 po predhodni odlo~itvi na zboru
ob~anov v naselju Ko{arovci sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za naselje Ko{arovci v denarju in delu

1. ~len
Razpi{e se referendum za naselje Ko{arovci.
Referendum bo v nedeljo, dne 24. septembra 1995, od

7. do 19. ure, na obi~ajnem glasovalnem mestu.

2. ~len
Zbrana sredstva s samoprispevkom bodo uporabljena

za:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~ ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kih oziroma

gasilskih domov, kulturnih dvoran v teh domovih,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.

3. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.

4. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki stalno bivajo na obmo~ju vasi Ko{arovci v Krajevni skup-
nosti Kri‘evci, in sicer v naslednji vi{ini:
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a) v denarju:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Ko{arovci,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

5. ~len
Samoprispevka v denarju in delu so opro{~eni zavezan-

ci, ki jih dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku.

6. ~len
Delavcem na za~asnem delu v tujini, ki imajo stalno

bivali{~e v vasi Ko{arovci, bo v pripravljalnem postopku za
razpis referenduma posredovan program, ki bo vseboval na-
men, vrsto, osnovo in vi{ino samoprispevka ter obdobje, za
katero se uvaja samoprispevek.

7. ~len
Svet krajevne skupnosti lahko sredstva samoprispevka,

ki so za~asno prosta, vro~i banki za dolo~en ~as, v skladu s
programom dela posamezne vasi v krajevni skupnosti.

8. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volilne pravi-
ce, pa so v delovnem razmerju.

9. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki

mora biti overjena s pe~atom krajevne skupnosti in ima na-
slednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRI@EVCI

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 24. septembra 1995,
o uvedbi krajevnega samoprispevka za vas Ko{arovci

v naslednje namene:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~a ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kega oziroma

gasilskega doma,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.

Samoprispevek bo predpisan za obdobje petih let, in
sicer od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.

Vi{ina samoprispevka bo zna{ala:
a) v denarju:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Ko{arovci,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volivec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, ~e se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti Kri‘evci, {t. 51900-842-031-
82383. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet
krajevne skupnosti. Za zbiranje sredstev in izvajanje del bo
odgovoren svet krajevne skupnosti in ‘upan.

11. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev zbranih s sa-

moprispevkom opravlja svet krajevne skupnosti, ki o tem
vsako leto poro~a na zborih ob~anov.

12. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 01-28/1995
Kri‘evci, dne 21. avgusta 1995.

Predsednica
Sveta Krajevne skupnosti

Kri‘evci
Erika ^asar l. r.

2390.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 3/73, 17/83, 35/85) ter statuta
Krajevne skupnosti Kri‘evci, je Svet Krajevne skupnosti Kri-
‘evci dne 19. avgusta 1995 po predhodni odlo~itvi na zboru
ob~anov v naselju Panovci sprejel
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S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za naselje Panovci v denarju in delu

1. ~len
Razpi{e se referendum za naselje Kri‘evci.
Referendum bo v nedeljo, dne 24. septembra 1995, od

7. do 19. ure, na obi~ajnem glasovalnem mestu.

2. ~len
Zbrana sredstva s samoprispevkom bodo uporabljena

za:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~ ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kih oziroma

gasilskih domov, kulturnih dvoran v teh domovih,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.

3. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.

4. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki stalno bivajo na obmo~ju vasi Panovci v Krajevni skupno-
sti Kri‘evci, in sicer v naslednji vi{ini:

a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Panovci,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

5. ~len
Samoprispevka v denarju in delu so opro{~eni zavezan-

ci, ki jih dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku.

6. ~len
Delavcem na za~asnem delu v tujini, ki imajo stalno

bivali{~e v vasi Panovci, bo v pripravljalnem postopku za
razpis referenduma posredovan program, ki bo vseboval na-
men, vrsto, osnovo in vi{ino samoprispevka ter obdobje, za
katero se uvaja samoprispevek.

7. ~len
Svet krajevne skupnosti lahko sredstva samoprispevka,

ki so za~asno prosta, vro~i banki za dolo~en ~as, v skladu s
programom dela posamezne vasi v krajevni skupnosti.

8. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volilne pravi-
ce, pa so v delovnem razmerju.

9. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki

mora biti overjena s pe~atom krajevne skupnosti in ima na-
slednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRI@EVCI

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 24. septembra 1995,
o uvedbi krajevnega samoprispevka za vas Panovci

v naslednje namene:
– vzdr‘evanje in raz{iritev va{kih cest in mostov,
– sofinanciranje modernizacije ob~inskih cest,
– oprema in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘ic in vzdr‘evanje

pokopali{~a ter vzdr‘evanje va{kih kapelic,
– adaptacija, ureditev in vzdr‘evanje va{kega oziroma

gasilskega doma,
– sofinanciranje gradnje transformatorjev,
– sofinanciranje po‘arnovarnostnih zajetij,
– ostale teko~e potrebe vasi in krajevne skupnosti.
Samoprispevek bo predpisan za obdobje petih let, in

sicer od 1. marca 1996 do 1. marca 2001.
Vi{ina samoprispevka bo zna{ala:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja

in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto osebnega dohodka in dav~ne osnove oseb,

ki opravljajo obrtne, intelektualne in druge gospodarske in
negospodarske dejavnosti,

– ob~ani, ki so na za~asnem delu v tujini, bodo pla~evali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,

– 10.000 SIT letno v pav{alnem znesku prispeva vsak
lastnik vikenda, vinske kleti ali po~itni{ke hi{ice, ki so zgra-
jena na teritoriju vasi Panovci,

b) v delovni obveznosti:
– 5 delovnih dni po 8 ur ob~ana nosilca gospodinjstva

ali njegove dru‘inske ~lane,
– lastniki traktorjev 3 dni po prevozih; 8 ur opravljene-

ga prevoza s traktorjem se {teje lastniku traktorja ‘e tudi za
en opravljen delovni dan delovne obveznosti.

Nadomestila v denarju v primeru neizpolnitve samo-
prispevka v delu zna{a za delovni dan 30 DEM v tolarski
protivrednosti, za neopravljen prevoz pa 50 DEM v tolarski
protivrednosti.

GLASUJEM
ZA PROTI

Volivec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, ~e se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
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10. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti Kri‘evci, {t. 51900-842-031-
82383. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet
krajevne skupnosti. Za zbiranje sredstev in izvajanje del bo
odgovoren svet krajevne skupnosti in ‘upan.

11. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev zbranih s sa-

moprispevkom opravlja svet krajevne skupnosti, ki o tem
vsako leto poro~a na zborih ob~anov.

12. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 01-28/1995
Kri‘evci, dne 21. avgusta 1995.

Predsednica
Sveta Krajevne skupnosti

Kri‘evci
Erika ^asar l. r.

– 15 DEM po gospodinjstvu v tolarski protivrednosti na
mesec,

– 3 DEM od vsakega registriranega osebnega avtomobi-
la v tolarski protivrednosti na mesec,

– 3 DEM od vsakega traktorja v tolarski protivrednosti
na mesec,

– 1 DEM na hektar od zemlji{kih povr{in na mesec v
tolarski protivrednosti.

6. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volil-
ne pravice, pa so v delovnem razmerju.

7. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki

vsebuje naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST KRI@EVCI
NASELJE KO[AROVCI

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu KS Kri‘evci, za naselje
Ko{arovci, 24. septembra 1995 za uvedbo dodatnega krajev-
nega samoprispevka, ki se uporabi za ureditev in asfaltiranje
vseh va{kih cest v k.o. Ko{arovci.

Vi{ina samoprispevka bo zna{ala v denarju:
– 15 DEM po gospodinjstvu v tolarski protivrednosti na

mesec,
– 3 DEM od vsakega registriranega osebnega avtomobi-

la v tolarski protivrednosti na mesec,
– 3 DEM od vsakega traktorja v tolarski protivrednosti

na mesec,
– 1 DEM na hektar od zemlji{kih povr{in v tolarski

protivrednosti na mesec.

GLASUJEM
“ZA” “PROTI”

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja, oziroma besedo “PROTI”, ~e se ne strinja
z uvedbo samoprispevka.

8. ~len
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo

dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

9. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja Svet Krajevne skupnosti Kri‘evci in ‘upan, svet
krajevne skupnosti je dol‘an vsako leto poro~ati ob~anom na
zboru o zbranih in porabljenih sredstvih.

Svet Krajevne skupnosti Kri‘evci in va{ki odbor Ko{a-
rovci sproti spremljata in evidentirata spremembe nakupa
oziroma prodaje osebnih avtomobilov, traktorjev in zemlji-
{~a ter sproti obra~unavata vi{ino samoprispevka.

Zbiranje dodatnega samoprispevka se opravlja trime-
se~no s polo‘nicami na posebni ‘iro ra~un krajevne skupno-
sti {t. 51900-842-031-82383, katere za vsako trimese~je pri-
pravi Svet Krajevne skupnosti Kri‘evci in va{ki odbor
Ko{arovci.

2391.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Kri‘evci je svet Krajevne skup-
nosti Kri‘evci dne 19. 8. 1995 po predhodni odlo~itvi na
zboru ob~anov naselja Ko{arovci sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega

samoprispevka za del obmo~ja Krajevne skupnosti
Kri‘evci, za naselje Ko{arovci

1. ~len
Razpi{e se referendum za obmo~je Krajevne skupnosti

Kri‘evci, naselje Ko{arovci. Referendum bo 24. septembra
1995 v prostorih gasilskega doma Ko{arovci od 7. do 19. ure.

2. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za

ureditev in asfaltiranje vseh va{kih cest v k.o. Ko{arovci.

3. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebno 2,800.000 SIT, vi{i-

na sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom zna{a
2,800.000 SIT.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, in sicer od 1. 1.

1996 do 31. 12. 1999.

5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju Krajevne skupnosti
Kri‘evci v naselju Ko{arovci, in sicer v naslednji vi{ini in
denarju:
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10. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01-30/1995
Kri‘evci,  dne 22. avgusta 1995.

Predsednica Sveta
Krajevne skupnosti Kri‘evci

Erika ^asar l. r.

HODO[-[ALOVCI

2392.

Na podlagi 29. ~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 33. ~lena
statuta Ob~ine Hodo{-[alovci (Uradni list RS, {t. 39/95), je
Ob~inski svet ob~ine Hodo{-[alovci na seji dne 10. avgusta
1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Hodo{-[alovci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem poslovnikom se ureja organizacija in na~in dela

Ob~inskega sveta ob~ine Hodo{-[alovci (v nadaljnjem bese-
dilu: ob~inski svet) in njegovih delovnih teles, ter uresni~e-
vanje pravic in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta.

2. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku in po potrebi tudi v mad‘arskem jeziku.
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno. Javnost se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e tako
zaradi splo{nih koristi odlo~i ob~inski svet ali njegovo delov-
no telo.

3. ~len
Ob~inski svet predstavlja predsednik ob~inskega sveta.

V primeru odsotnosti predsednika, ga nadome{~a podpred-
sednik ob~inskega sveta.

4. ~len
Ob~inski svet ima svoj pe~at z naslednjo vsebino: “Ob-

~ina Hodo{-[alovci - ob~inski svet” in tudi pe~at z dvojezi~-
no vsebino, kateri se lahko uporablja na dvojezi~nem
podro~ju.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

1. Sklic in potek prve seje

5. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji pred-

sednik ob~inskega sveta. Do izvolitve predsednika ob~inske-

ga sveta vodi sejo najstarej{i ~lan ob~inskega sveta. ^e ja ta
zadr‘an, ali ~e odkloni vodenje seje, vodi sejo ~lan ob~inske-
ga sveta, ki ga dolo~i ob~inski svet.

6. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri

je potrjenih ve~ kot polovica mandatov ~lanov ob~inskega
sveta.

7. ~len
Ob~inski svet imenuje na prvi seji komisijo za mandat-

na vpra{anja, volitve in imenovanja. Komisija ima predsed-
nika in dva ~lana.

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

se predlo‘i poro~ilo ob~inske volilne komisije, potrdila o
izvolitvi ~lanov ob~inskega sveta in morebitne prito‘be kan-
didatov ali predstavnikov list.

9. ~len
Mandate ~lanov ob~inskega sveta potrdi ob~inski svet

na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in ime-
novanja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o
izvolitvi ter o vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b
kandidatov ali predstavnikov list.

Ob~inski svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki
niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.

^lan ob~inskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. {teje se, da je
ob~inski svet z odlo~itvijo o spornem mandatu odlo~il tudi o
prito‘bi kandidata ali predstavnika liste kandidatov, vlo‘eni
pri ob~inskem svetu.

2. Volitve predsednika in podpredsednika ob~inskega
sveta

10. ~len
Ob~inski svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in

podpredsednika ob~inskega sveta.
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga skupina najmanj treh ~lanov ob~inskega sveta.
Ob~inski svet izvoli predsednika ob~inskega sveta z

tajnim 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 ob~inskega sveta je lahko razre{en na pred-
log najmanj tretjine ~lanov ob~inskega sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik ob~inskega sveta.

11. ~len
Ob~inski 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 ob~inski svet in njegova
delovna telesa.
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III. PRAVICE IN DOL@NOSTI ̂ LANOV OB^INSKEGA
SVETA

1. Splo{ne dolo~be

12. ~len
Pravice in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta so dolo~e-

ne v ustavi, statutu ob~ine in v tem poslovniku.
^lani ob~inskega sveta imajo pravico in dol‘nost, da se

udele‘ujejo sej ob~inskega 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 aktom ob~inskega
sveta.

13. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico zahtevati od ‘upana

oziroma ob~inske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu
potrebna v zvezi z delom v ob~inskem svetu in njegovih
delovnih telesih.

14. ~len
^lani ob~inskega sveta niso kazensko odgovorni za mne-

nje ali glas, ki so ga izrekli na sejah ob~inskega sveta in pri
opravljanju svoje funkcije.

15. ~len
^lan ob~inskega sveta se je dol‘an udele‘evati sej ob-

~inskega sveta in njegovih delovnih teles, katerih ~lan je.
^lan ob~inskega sveta, ki ne more priti na sejo ob~in-

skega sveta ali njegovega delovnega telesa, katerega ~lan je,
mora o tem in o razlogih za to obvestiti predsednika ob~in-
skega sveta oziroma predsednika delovnega telesa najpozne-
je do za~etka seje, razen ~e tega ne more storiti zaradi vi{je
sile.

Sekretar ob~inskega sveta vodi sprotno evidenco prisot-
nih ~lanov na sejah ob~inskega sveta oziroma njegovih de-
lovnih teles.

^e se posamezni ~lani redno ne udele‘ujejo sej delov-
nega telesa, lahko predsednik delovnega telesa predlaga nje-
govo razre{itev.

2. Vpra{anja in pobude

16. ~len
Na redni seji ob~inskega sveta je predvidena posebna

to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude ~lanov ob~in-
skega sveta.

17. ~len
Vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta morajo biti kratka in

postavljena tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V
nasprotnem primeru predsedujo~i ~lana ob~inskega sveta na
to opozori in ga pozove, da vpra{anje ustrezno dopolni oziro-
ma konkretizira.

18. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico postaviti vpra{anje

‘upanu, ob~inski upravi oziroma posameznemu vodji oddel-
ka z njegovega podro~ja.

^lan ob~inskega sveta lahko postavi vpra{anje pisno ali
ustno na seji ob~inskega sveta. Predsednik ob~inskega sveta
mora pisno vpra{anje takoj poslati ‘upanu oziroma ob~inski
upravi.

19. ~len
^e je vpra{anje postavljeno pisno, mora ‘upan ali posa-

mezni vodja oddelka odgovoriti nanj pisno najkasneje do
naslednje seje ob~inskega sveta.

Na ustno vpra{anje mora ‘upan ali vodja oddelka odgo-
voriti 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{anje odgovoriti pisno najkasneje do prve na-
slednje seje.

^e odgovora v navedenem roku ni bilo mogo~e pripra-
viti je potrebno ~lana ob~inskega sveta seznaniti z razlogi
oziroma problemi pri pripravi odgovora in z rokom, v kate-
rem bo odgovor prejel. Potem, ko je ~lan ob~inskega sveta na
seji dobil odgovor na svoje ustno vpra{anje, ima pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.

20. ~len
Predsednik ob~inskega sveta odgovor ‘upana ali vodje

oddelka uprave na pisno vpra{anje takoj po{lje ~lanu ob~in-
skega sveta, ki ga je postavil in z njim seznani tudi vse ~lane
ob~inskega sveta.

Potem, ko je ~lan ob~inskega sveta dobil odgovor na
svoje pisno vpra{anje, ima pravico postaviti dopolnilno vpra-
{anje. Postavi ga lahko pisno ali ustno na prvi naslednji seji
ob~inskega sveta.

^e vpra{anje opozarja na posebno problematiko lahko
ob~inski svet sklene, da se obravnava kot posebna to~ka
dnevnega reda.

21. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico dati pobudo ‘upanu

oziroma ob~inski upravi za ureditev dolo~enih vpra{anj ali za
sprejem dolo~enih ukrepov.

Pobudo lahko da pisno ali ustno na seji ob~inskega
sveta.

Pisno pobudo ~lan ob~inskega sveta predlo‘i predsedni-
ku ob~inskega sveta, ta pa z njo seznani druge ~lane.

22. ~len
^e se pisna pobuda nana{a na zadeve iz pristojnosti

‘upana ali ob~inske uprave, jo predsednik ob~inskega sveta
takoj po{lje ‘upanu oziroma pristojnemu vodji oddelka ob-
~inske uprave.

@upan oziroma pristojni vodja oddelka mora odgovoriti
na pobudo ~lana ob~inskega sveta v 30 dneh od dne, ko je
dobil pisno pobudo, ali od dneva seje ob~inskega sveta, na
kateri je bila dana ustna pobuda.

IV. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKEGA SVETA

23. ~len
Ob~inski svet opravlja zadeve iz svojih pristojnosti, ki

jih dolo~ajo ustava, zakoni, statut ob~ine in odloki izdani na
podlagi statuta. Pristojnosti ob~inskega sveta so dolo~ene v
statutu ob~ine.

V. SEJE OB^INSKEGA SVETA

1. Sklicevanje sej

24. ~len
Predsednik sklicuje seje ob~inskega sveta na lastno po-

budo, mora pa jih sklicati na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta, nadzornega odbora in ‘upana.
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Predsednik mora sklicati sejo sveta praviloma enkrat
mese~no, vendar pa najmanj enkrat v treh mesecih.

^e predsednik ob~inskega 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 ob~inskega sveta praviloma 7 dni pred dnem,
dolo~enim za sejo ob~inskega sveta.

Sklic seje in gradivo za sejo se po{lje tudi ‘upanu,
pod‘upanu, tajniku ob~inske uprave, vodjem oddelkov ob-
~inske uprave in predstavnikom javnih ob~il.

^e se gradivo za posamezne to~ke dnevnega reda izje-
moma posreduje ~lanom ob~inskega sveta v kraj{em roku,
kot je dolo~eno v tem poslovniku, oziroma se gradiva predlo-
‘ijo na seji, mora predlagatelj obrazlo‘iti razloge, zaradi
katerih gradivo ni bilo posredovano pravo~asno.

25. ~len
Predsednik ob~inskega sveta dolo~i katere druge udele-

‘ence se lahko povabi na sejo ob~inskega sveta ali k obravna-
vi posamezne to~ke dnevnega reda.

26. ~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 ob~inskega sveta na svo-

jo pobudo ali na zahtevo ‘upana, najmanj ~etrtine ~lanov
ob~inskega 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 ob~inski svet odlo~a.

^e predsednik ob~inskega sveta ne skli~e izredne seje,
kadar je to zahtevano v skladu s prej{njim odstavkom, jo
lahko skli~e ‘upan.

27. ~len
Izredno sejo lahko skli~e predsednik ob~inskega sveta

tudi v kraj{em roku, kakor je dolo~en v 27. ~lenu. Dnevni red
izredne seje lahko predlaga tudi na sami seji.

Gradivo za izredno sejo se lahko predlo‘i ~lanom ob-
~inskega sveta tudi na sami seji.

2. Potek seje

28. ~len
Ko predsedujo~i za~ne sejo, obvesti ob~inski svet, kdo

izmed ~lanov ga je obvestil, da je zadr‘an in se seje ne more
udele‘iti.

Predsedujo~i nato ugotovi, ali je ob~inski svet sklep~en.
Predsedujo~i obvesti ~lane ob~inskega sveta, kdo je povab-
ljen na sejo.

Na za~etku seje predsedujo~i lahko daje pojasnila v
zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vpra{anji.

29. ~len
Ob~inski svet na za~etku dolo~i dnevni red. Pri dolo~a-

nju dnevnega reda ob~inski svet najprej odlo~a o predlogih,
da se posamezne 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.

30. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem vrstnem redu.

Pred sejo lahko ob~inski svet spremeni vrstni red obrav-
nave posameznih to~k dnevnega reda.

31. ~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 ob~inskega sveta po vrst-
nem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Ko je vrstni red
prigla{enih razpravljalcev iz~rpan, predsedujo~i vpra{a, ali
‘eli {e kdo razpravljati.

32. ~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 ob~inskega sveta ugovarja. O ugovo-
ru odlo~i ob~inski svet brez razprave.

33. ~len
Razprave posameznih ~lanov ob~inskega sveta in dru-

gih udele‘encev na seji niso ~asovno omejene, ~e ni v tem
poslovniku druga~e dolo~eno.

Ob~inski svet lahko na predlog predsedujo~ega ali na
zahtevo ~lana ob~inskega 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 ob~inski svet
pred za~etkom razprave.

^lan ob~inskega sveta ima takoj po razpravi predhodne-
ga razpravljalca pravico do replike.

34. ~len
^lanu ob~inskega sveta, ki ‘eli govoriti o kr{itvi po-

slovnika 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 ob~inskega sveta ni
zadovoljen s pojasnilom, odlo~i ob~inski svet o vpra{anju
brez razprave.

35. ~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.

36. ~len
Predsedujo~i in ~lani ob~inskega sveta lahko predlagajo

prekinitev dela ob~inskega sveta, vendar mora to ob~inski
svet izglasovati.

Predsedujo~i prekine delo ob~inskega 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 ob~inski svet.

^e je delo ob~inskega 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.
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37. ~len
^e ob~inski svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kon~al

razprave, ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e ob~inski 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, ob~inski svet
kon~a sejo.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

38. ~len
Za red na seji ob~inskega sveta skrbi predsedujo~i.

39. ~len
Na seji ob~inskega 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.

40. ~len
Za kr{itev reda na seji ob~inskega sveta sme predsedu-

jo~i izre~i naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

41. ~len
Opomin se lahko izre~e ~lanu ob~inskega sveta, ~e go-

vori, ~eprav mu predsedujo~i ni dal besede, ~e sega govorni-
ku v besedo, ali ~e na kak drug na~in kr{i red na seji in
dolo~be tega poslovnika.

42. ~len
Odvzem besede se lahko izre~e ~lanu ob~inskega 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.

43. ~len
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e ~lanu

ob~inskega sveta, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i
red na seji tako, da onemogo~a delo ob~inskega sveta.

44. ~len
^lan ob~inskega sveta, ki mu je izre~en ukrep odstrani-

tve s seje ali z dela seje mora takoj zapustiti dvorano.

45. ~len
Predsedujo~i odredi, da se odstrani iz dvorane in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak udele‘enec, ki kr{i red na
seji.

^e je red hudo kr{en, lahko predsedujo~i odredi, da se
odstranijo vsi udele‘enci razen svetnikov, ~e se kr{itev nana-
{a na 43. ~len tega poslovnika.

46. ~len
^e predsedujo~i z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji ob~inskega sveta, jo prekine.

4. Odlo~anje

47. ~len
Ob~inski svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~ih

ve~ina njegovih ~lanov.

Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost ~lanov
ob~inskega 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.

48. ~len
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov nav-

zo~ih ~lanov, razen ~e z zakonom, statutom ob~ine ali s tem
poslovnikom ni dolo~ena druga~na ve~ina.

Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost ~lanov
ob~inskega sveta v sejni dvorani.

49. ~len
Ob~inski svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.

^lan ob~inskega sveta ima pravico obrazlo‘iti svoj glas pred
glasovanjem, razen ~e ta poslovnik ne dolo~a druga~e.

^lani ob~inskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo
za eno izmed naslednjih mo‘nosti: “ZA”, “PROTI” ali
“VZDR@AN”.

50. ~len
^e ~lan ob~inskega sveta ugovarja na osnovi utemelje-

nega razloga poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, se glaso-
vanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja se odlo~i ob~in-
ski svet brez razprave na predlog ~lana ob~inskega sveta, ki
ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na pred-
log predsedujo~ega.

51. ~len
Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.

52. ~len
^lani ob~inskega sveta se izjavljajo poimensko, ~e tako

odlo~i ob~inski svet na obrazlo‘en predlog predsednika ob-
~inskega sveta oziroma ~lana ob~inskega sveta. ̂ lane ob~in-
skega sveta se pozove k poimenskemu glasovanju po abeced-
nem vrstnem redu.

Poimensko se glasuje tako, da se vsak poklicani ~lan
ob~inskega sveta opredeli za eno izmed naslednjih mo‘nosti:
“ZA”, “PROTI” ali “VZDR@AN”.

Po kon~anem glasovanju se zaradi preverjanja ponovno
pokli~ejo ~lani ob~inskega sveta, za katere v seznamu ni
zaznamovano, da so glasovali.

53. ~len
Ob~inski svet tajno glasuje o zadevah, za katere se tako

odlo~i ve~ina prisotnih ~lanov ob~inskega sveta.
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so

overjene s pe~atom ob~inskega 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 ob~inskega
sveta glasuje tako, da obkro`i besedo “ZA” ali besedo “PRO-
TI”.

Tajno glasovanje vodi predsedujo~i in dva ~lana ob~in-
skega sveta, ki ju na predlog predsedujo~ega dolo~i ob~inski
svet.

54. ~len
O vsaki seji ob~inskega sveta se pi{e zapisnik, ki se

~lanom ob~inskega sveta po{lje s sklicem naslednje seje.
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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 ob~inskega sveta mora biti
na za~etku potrditev zapisnika prej{nje seje. Vsak ~lan ob-
~inskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik.

O utemeljenosti pripomb k zapisniku odlo~i ob~inski
svet. ̂ e so pripombe sprejete, se zapi{ejo v zapisnik ustrezne
spremembe.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i in zapisnikar.
Za zapisnik skrbi administrator ob~inske uprave.

55. ~len
Potek seje se lahko snema na magnetofonski trak, ki se

hrani 4 leta. ̂ lan ob~inskega sveta je upravi~en do magneto-
grama seje.

56. ~len
Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave dolo~i

ob~inski svet s posebnim aktom.

57. ~len
^lani ob~inskega sveta imajo pravico vpogleda v spise

in v gradivo, ki se hrani v pristojnih slu‘bah ob~ine. Vpogled
v spise in gradivo, ki vsebujejo podatke osebne narave, je
dopusten le ~lanom ob~inskega sveta, na katere se ti podatki
nana{ajo.

58. ~len
Izvrniki odlokov in vse gradivo, ki jih je obravnaval

ob~inski svet ali njegova delovna telesa se hranijo v arhivu
ob~inskega sveta. Tam se hranijo tudi magnetofonski posnet-
ki sej.

VI. PROGRAM DELA OB^INSKEGA SVETA

59. ~len
Ob~inski 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.

Predloge za vklju~itev posameznih vpra{anj v program
dela dajejo ~lani ob~inskega sveta, ‘upan in ob~inska uprava.

Na podlagi programa dela predsednik ob~inskega sveta
po posvetovanju z ‘upanom uvr{~a posamezna vpra{anja na
dnevni red sej ob~inskega sveta ter dolo~a za obravnavo
posameznih to~k delovna telesa.

VII. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK
OB^INSKEGA SVETA

1. Predsednik ob~inskega sveta

60. ~len
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja ob~inski svet,

ga sklicuje in vodi njegove seje.
Predsednik ob~inskega sveta:
– sklicuje in vodi seje ob~inskega sveta,
– podpisuje akte, ki jih sprejme ob~inski svet,
– skrbi za urejanje in uresni~evanje z zakonom, statu-

tom ob~ine in s tem poslovnikom dolo~enih razmerij z ‘upa-
nom in ob~insko upravo,

– skrbi za izvajanje poslovnika ob~inskega sveta,
– dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom ob-

~inskega sveta,

– opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom,
statutom ob~ine in s poslovnikom ob~inskega sveta.

Predsednik ob~inskega sveta opravlja svojo funkcijo do
prve seje novoizvoljenega ob~inskega sveta.

61. ~len
Predsednik ob~inskega sveta je za svoje delo odgovoren

ob~inskemu svetu.

2. Podpredsednik ob~inskega sveta

62. ~len
Podpredsednik pomaga predsedniku ob~inskega 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 ob~inskemu
svetu.

VIII. DELOVNA TELESA OB^INSKEGA SVETA

63. ~len
Ob~inski svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje

posameznih zadev iz pristojnosti ob~inskega sveta. V skladu
s statutom ob~ine se z odlokom dolo~ijo pristojnosti in sesta-
va posameznega delovnega telesa.

64. ~len
Predsednika in ~lane delovnih teles imenuje ob~inski

svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja izmed ~lanov ob~inskega sveta in drugih ob~a-
nov. Delovno telo mora biti sestavljeno tako, da je ustrezno
zagotovljena zastopanost vseh volilnih enot, ki imajo svoje
~lane v ob~inskem svetu. Predsednika delovnega telesa ime-
nuje ob~inski svet izmed ~lanov ob~inskega sveta ali ob~anov.

65. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,

volitve in imenovanja imenuje ob~inski svet izmed ~lanov
ob~inskega sveta.

Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja:
– obravnava vpra{anja iz pristojnosti ob~inskega sveta,

ki so povezana z volitvami, imenovanji, razre{itvami in ad-
ministrativnimi zadevami,

– daje predloge za sestavo delovnih teles ob~inskega
sveta,

– daje predloge za dolo~itev pla~e ‘upanu ter nadome-
stil ob~inskim funkcionarjem,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in statutom
ob~ine.

66. ~len
Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,

ustanavlja ob~inski svet po potrebi {e druga stalna in ob~asna
telesa z odlokom, v katerem opredeli njihovo sestavo in
delovno podro~je.

67. ~len
Delovno telo ima predsednika.
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
ob~ine in ustanovitveni akt.
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68. ~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.

69. ~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 ob~inskemu svetu.

Delovno telo mora poro~ilo poslati predsedniku ob~in-
skega sveta najkasneje 8 dni pred sejo ob~inskega sveta.
Delovno telo izmed svojih ~lanov dolo~i poro~evalca, ki bo
na seji ob~inskega sveta predstavil poro~ilo delovnega telesa.

70. ~len
Delovno telo lahko zahteva od ‘upana, od ob~inske

uprave, dr‘avnih organov ter javnih zavodov in skladov po-
datke in posamezne dokumente, ki so pomembni pri obliko-
vanju poro~ila delovnega telesa.

Strokovno in administrativno tehni~no delo za delovna
telesa zagotavljajo delavci ob~inske uprave.

Seje delovnih teles so praviloma odprte za javnost. De-
lovno telo lahko sklene, da se seja ali njen del zapre za
javnost.

71. ~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 OB^INSKEGA SVETA

Splo{ne dolo~be

72. ~len
Ob~inski svet sprejema statut, poslovnik za delo ob~in-

skega sveta, odloke, odredbe, pravilnike in navodila, prostor-
ske in druge plane razvoja ob~ine, prora~un, zaklju~ni ra~un,
soglasja, stali{~a in priporo~ila, poro~ila, obvezne razlage
sprejetih aktov in druge akte, dolo~ene z zakonom in s statu-
tom ob~ine.

73. ~len
Akte, ki jih sprejema ob~inski svet, podpisuje predsed-

nik ob~inskega sveta.
Sklepe delovnih teles, ki jih ta sprejemajo pri svojem

delu, podpisujejo njihovi predsedniki. Na izvirnike aktov
ob~inskega sveta se da pe~at ob~inskega sveta, izvirniki ak-
tov se hranijo v arhivu ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

74. ~len
Odloki in drugi splo{ni ter posami~ni akti se sprejemajo

po postopku in na~inu, ki je dolo~en v statutu ob~ine.

3. Postopek za obvezno razlago odloka

75. ~len
Zahtevo za obvezno razlago odloka lahko poda vsak, ki

ima pravico predlagati odlok.

Zahteva iz pre{njega odstavka tega ~lena mora vsebova-
ti naslov odloka, ozna~itev ~lena, za katerega se zahteva
obvezna razlaga in razloge zanjo.

76. ~len
Zahtevo za obvezno razlago odloka po{lje predsednik

ob~inskega sveta komisiji za statut in pravna vpra{anja. Pre-
den za~ne komisija obravnavo, lahko zahteva mnenje ustrez-
nih teles ob~inskega sveta in predlagatelja odloka.

^e komisija ugotovi, da zahteva za obvezno razlago
odloka ni utemeljena, obvesti o tem predlagatelja.

Predlog za obvezno razlago odloka obravnava ob~inski
svet po postopku, ki je dolo~en v statutu ob~ine za obravna-
vanje predloga odloka.

X. RAZMERJA OB^INSKEGA SVETA DO @UPANA

77. ~len
Ob~inski svet obve{~a ‘upana o svojih sejah, sprejetih

sklepih in mu po{ilja potrebna gradiva, ki se obravnavajo na
sejah ob~inskega sveta.

@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.

Ob~inski svet lahko zahteva, da ‘upan poro~a ob~inske-
mu svetu o izvr{evanju odlokov in drugih aktov, ki jih je
sprejel ob~inski svet ter o drugih ukrepih iz svoje pristojnosti
in njihovih u~inkih.

@upan ima pravico na svojo pobudo poro~ati ob~inske-
mu svetu o svojem delu in o stanju na posameznem podro~ju.
@upan lahko poro~a o izvr{evanju odlo~itev ob~inskega sveta
pisno ali ustno na seji ob~inskega sveta.

XI. JAVNOST DELA

78. ~len
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu ter o odlo-

~itvah in stali{~ih glede zadev, ki jih je obravnaval.

79. ~len
Vabila in gradiva, ki jih obravnava ob~inski svet se

po{ljejo predstavnikom javnih ob~il. Predstavniki javnih ob-
~il imajo pravico, da so navzo~i na sejah ob~inskega sveta ter
da obve{~ajo javnost o delu ob~inskega sveta.

Ob~inski svet lahko sklene, da bo o posameznem vpra-
{anju razpravljal brez navzo~nosti predstavnikov javnih ob~il.

Akti in druga gradiva, ki jih obravnava ob~inski svet, se
lahko v celoti ali v povzetku objavijo v posebnem glasilu
ob~ine, lahko pa tudi v javnih ob~ilih.

Na~in objavljanja aktov in drugega gradiva, ki ga obrav-
nava ob~inski svet, dolo~i ob~inski svet.

80. ~len
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo ob~inskega

sveta, ki so zaupne narave.
Vrste in stopnje zaupnosti ter ravnanje z zaupnimi do-

kumenti in gradivom se dolo~ijo s posebnimi predpisi.
^lan ob~inskega sveta ne sme sporo~iti podatkov in

dokumentov in gradiva, ki so zaupne narave.

81. ~len
Ob~inski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno

obvestilo za javnost ali za javna ob~ila. Uradno obvestilo se
da zlasti o sejah ali delih sej ob~inskega sveta, ki so potekale
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brez navzo~nosti javnosti. Ob~inski svet lahko sklene, da se
da uradno obvestilo tudi v drugih primerih.

Besedilo uradnega obvestila dolo~i predsednik ob~in-
skega sveta.

XII. DELO OB^INSKEGA SVETA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU

82. ~len
V vojnem ali izrednem stanju dela ob~inski svet po

dolo~bah tega poslovnika, kolikor ni v drugem aktu ob~in-
skega sveta druga~e dolo~eno.

83. ~len
^e ob~inski svet ne sprejme poslovnika za delo v voj-

nem ali izrednem stanju, so v vojnem ali izrednem stanju v
skladu z nastalimi razmerami ter potrebami obrambe in var-
nosti dopustna odstopanja od dolo~b tega poslovnika:

– glede rokov, dolo~enih za sklicevanje sej ob~inskega
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 ob-

~inskega sveta.

84. ~len
V vojnem ali izrednem stanju predsednik ob~inskega

sveta ugotavlja in obve{~a ‘upana:
– da se ob~inski svet ne more sestati,
– da so prenehale okoli{~ine, zaradi katerih se ob~inski

svet ni mogel sestati.

85. ~len
^e se v vojnem ali izrednem stanju ob~inski svet ne

more sestati in zato ‘upan sprejema odlo~itve iz 36. ~lena
statuta ob~ine, ob~inski svet obravnava te odlo~itve in odlo~i
o njihovi potrditvi takoj, ko se sestane.

86. ~len
V vojnem ali izrednem stanju morajo ~lani ob~inskega

sveta osebno ali prek pristojnih organov ob~ine nemudoma
obve{~ati predsednika ob~inskega sveta o naslovu in telefo-
nih, na katerem so dosegljivi.

XIII. RAZLAGA POSLOVNIKA

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

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik ob~inskega
sveta.

Zunaj seje daje razlago poslovnika komisija za statut in
pravna vpra{anja.

Vsak ~lan ob~inskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki jo je dala komisija, odlo~i ob~inski svet.

XIV. KON^NA DOLO^BA

88. ~len
Poslovnik ob~inskega sveta za~ne veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem
uveljavitve tega poslovnika preneha veljati za~asni poslov-

nik o delu Ob~inskega sveta ob~ine Hodo{-[alovci, ki ga je
ob~inski svet sprejel na seji, dne 23. 12. 1994.

[t. OS 22/95
[alovci, dne 10. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Hodo{-[alovci
Emil Balek l. r.

2393.

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 in 14/95) in 22. ~lena statuta
Ob~ine Hodo{-[alovci (Uradni list RS, {t. 39/95) je Ob~inski
svet ob~ine Hodo{-[alovci na seji dne 10. avgusta 1995
sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Hodo{-[alovci za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

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

Ob~ine Hodo{-[alovci za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu:
prora~un), upravljanje s prihodki in odhodki prora~una ter
ob~inskim premo‘enjem.

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

hodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

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

3. ~len
Po bilanci prora~unskih prihodkov in odhodkov za leto

1995 se dolo~ijo skupni prihodki in skupni odhodki prora~u-
na za leto 1995 v vi{ini 107,876.577 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov prora~una dosega-
jo 107.876.577 sredstva razporedijo za:

– teko~e obveznosti v znesku 54,123.000 SIT
– investicijske obveznosti v znesku 53,753.577 SIT

4. ~len
^e med izvajanjem prora~una zaradi spremembe zako-

na, ob~inskega odloka ali sklepa Vlade RS spremeni obseg
zagotovljene porabe za prora~un Ob~ine Hodo{-[alovci za
teko~e leto, ‘upan ob~ine lahko spremembo vnese v prora~un
ob~ine za teko~e leto, ki s tem postane sestavni del prora~u-
na. Spremembo posreduje ‘upan ob~inskemu svetu v potrdi-
tev.

5. ~len
Od vseh prihodkov ob~inskega prora~una Ob~ine Ho-

do{-[alovci se 0,5% izlo~i na rezervni sklad Ob~ine Hodo{-
[alovci.

Sredstva rezerv po prej{njem odstavku se uporabljajo za
namene iz 12. ~lena zakona o financiranju ob~in.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3917[t. 50 – 1. IX. 1995

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORA^UNA

6. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una smejo upo-

rabljati sredstva le za namene, ki so dolo~eni v bilanci od-
hodkov tega prora~una. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, ~e so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom
predpisani pogoji za uporabo sredstev.

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 ob~inskega prora~una se med letom enako-

merno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce
oziroma uporabnike do vi{ine dose‘enih prihodkov, ~e z
odlokom ali posameznim aktom organov ob~ine ni druga~e
dolo~eno.

9. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una morajo izvr{evati svo-

je naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do vi{ine sred-
stev, ki so jim za ta namen odobrena v ob~inskem prora~unu.
Na ra~unu prora~una ne smejo brez soglasja ob~ine prevze-
mati nobene obveznosti, ki bi presegla za ta namen dolo~ena
prora~unska sredstva.

10. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni slu‘bi ob~inske uprave

predlo‘iti finan~ne na~rte in programe dela do konca leta za
naslednje leto in zaklju~ne ra~une za preteklo leto najpozneje
do 28. februarja teko~ega leta.

11. ~len
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov prora~unskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja ‘upan in nadzorni odbor.

III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

12. ~len
V okviru teko~e porabe prora~una se za potrebe krajev-

nih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti
– za po~astitev dneva starej{ih ob~anov.

13. ~len
Krajevne skupnosti so dol‘ne ob~inskemu uradu pred-

lo‘iti finan~ne na~rte za teko~e prora~unsko leto pred spreje-
mom ob~inskega prora~una oziroma najpozneje do konca
meseca februarja.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotr-
nostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samopris-
pevka in drugih prihodkov krajevne skupnosti upravlja ob-
~inski urad in ‘upan.

IV. SREDSTVA REZERV

14. ~len
V prora~unu se zagotavljajo sredstva za teko~o prora-

~unsko rezervo v vi{ini 1,5% prihodkov prora~una.
Sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v prora~unu 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, se odpre nova postavka.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan in o tem seznanja ob~inski svet.

V. IZVR[EVANJE PRORA^UNA

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

16. ~len
^e prora~unski prihodki pritekajo neenakomerno, se

lahko za za~asno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv ob~ine
2. najame posojilo do 5% sprejetega prora~una, ki mora

biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najetju posojila pod 2. to~ko tega ~lena odlo~a ‘upan

oziroma ob~inski svet v skladu z dolo~ili statuta ob~ine.

17. ~len
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica

je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ‘upan.

O dajanju poro{tev dolo~ene v 19. ~lenu zakona o finan-
ciranju ob~in odlo~a ob~inski svet.

18. ~len
Uporabniki prora~una smejo oddati izvajalska dela brez

javnega razpisa, ~e pogodbena vrednost ne presega 500.000
SIT. Investicijska in investicijsko-vzdr‘evalna dela in stori-
tve se oddajo s pogodbo.

19. ~len
S prostimi denarnimi sredstvi na ‘iro ra~unu prora~una,

po na~elu dobrega gospodarja razpolaga ‘upan.

VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

20. ~len
Del prihodkov in odhodkov v skladu z delitvenimi raz-

merji med ob~inami na lo~enem ra~unu pri Mestni ob~ini
Murska Sobota v obdobju za~asnega financiranja v letu 1995
je sestavni del bilance prihodkov in odhodkov prora~una
ob~ine za leto 1995.

21. ~len
Po sprejetju premo‘enjske delitvene bilance ob~in prav-

nih naslednic dosedanje ob~ine Murska Sobota, se prese‘ki
iz tega naslova vklju~ijo v bilanco prihodkov prora~una Ob-
~ine Hodo{-[alovci za leto 1995 in se razporedijo v skladu s
sprejetimi sklepi.
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22. ~len
Finan~no-ra~unovodska opravila za ob~inski prora~un

in krajevne skupnosti za leto 1995 vodi samostojni servis
Trajbar iz Cankove na osnovi pogodbe. Krajevne skupnosti
se lahko odlo~ijo, da {e naprej vodijo finan~no-ra~unovodske
posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sred-
stva v prora~unu.

23. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

[t. OS 24/95
[alovci, dne 10. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Hodo{-[alovci
Emil Balek l. r.

Bilanca
 prihodkov prora~una Ob~ine Hodo{-[alovci

za leto 1995
Zap. Namen Znesek
{t. SIT

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 77,932.000

1.1. Prihodki, ki se razporejajo med republiko
in ob~ino 16,345.000

1.1.1. Dohodnina 16,345.000
1.2. Prihodki, ki pripadajo ob~ini 300.000
1.2.1. Davek na dedi{~ine in darila 100.000
1.2.2. Davek na dobitke od iger na sre~o 100.000
1.2.3. Davek na promet nepremi~nin 100.000
1.3. Finan~na izravnava 61,287.000
1.3.1. Finan~na izravnava 61,287.000
2. PRIHODKI ZA DRUGE NAMENE 3,004.577
2.1. Davki in druge dajatve 2,104.577
2.1.1. Od{kodnina za spremembo namembnosti 1,000.000
2.1.2. Prihodki za degradacijo 104.577
2.1.3. Pristojbina za vzdr�evanje gozdnih cest 1,000.000
2.2. Drugi prihodki 900.000
2.2.1. Prihodki od obresti 500.000
2.2.2. Drugi prihodki 100.000
2.2.3. Izkori{~anje rudnin 300.000
3. PRIHODKI IZ NASLOVA

SOFINANCIRANJA 26,940.000
3.1. Sredstva za demografsko ogro�ene 24,000.000
3.2. Sredstva po�arnega sklada 940.000
3.5. Sredstva za delovanje mad�arske narod-

nostne skupnosti 2,000.000
SKUPAJ PRIHODKI 107,876.577

Bilanca
 odhodkov prora~una Ob~ine Hodo{-[alovci za leto 1995
Zap. Namen Znesek
{t. SIT

A. TEKO^A PORABA
I. SREDSTVA ZA DELO OB^INSKIH

ORGANOV IN ZAVODOV 29,220.000
01. Sredstva za delo ob~inskih organov 12,160.000
02. Sredstva za delo zavodov 17,060.000

Zap. Namen Znesek
{t. SIT

II. SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE
SUBVENCIJE 15,193.000

03. Socialni transferji 5,613.000
04. Dotacije 3,270.000
05. Drugi skupni stro{ki na podro~ju dru�-

bene dejavnosti 4,310.000
06. Subvencije in intervencije v gospodarstvu 2,000.000
III. DRUGE JAVNE POTREBE

IN REZERVE 7,770.000
07. Sredstva za druge javne potrebe 5,630.000
08. Sredstva rezerv 2,140.000

Skupaj sredstva teko~e porabe 52,183.000
B. INVESTICIJSKA PORABA
IV. INVESTICIJSKO VZDR@EVANJE 8,534.000
09. Investicijsko vzdr�evanje na podro~ju

dru�benih dejavnosti 2,334.000
10. Investicijsko vzdr�evanje na podro~ju

gospodarske infrastrukture 6,000.000
11. Sredstva na podro~ju ekologije 200.000
V. INVESTICIJSKI ODHODKI 45,219.577
12. Investicije v gospodarski infrastrukturi 42,719.577
13. Investicije na podro~ju dru�benih

dejavnosti 2,500.000
SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJSKE
PORABE 53,753.577

C. NAMENSKA PORABA
VI. DRUGA PRORA^UNSKA PORABA 1,940.000
14. Urejanje kmetijskih zemlji{~ 1,000.000
15. Sredstva po�arnega sklada 940.000

SKUPAJ SREDSTVA NAMENSKE
PORABE 1,940.000
SKUPAJ PORABA PRORA^UNA 107,876.577

2394.

Na podlagi 31. ~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 22. ter 44.
~lena statuta Ob~ine Hodo{-[alovci (Uradni list RS, {t. 39/95)
je Ob~inski svet ob~ine Hodo{-[alovci na seji dne 10. avgu-
sta 1995 sprejel

O D L O K
o delovnem podro~ju in sestavi delovnih teles

Ob~inskega sveta ob~ine Hodo{-[alovci

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom dolo~a Ob~inski svet ob~ine Hodo{-

[alovci delovno podro~je in sestavo delovnih teles ob~inske-
ga sveta.

Odbori, komisije in ob~inski sveti (v nadaljevanju: de-
lovna telesa) v okviru svojega delovnega podro~ja obravna-
vajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta in dajejo ob~in-
skemu svetu mnenja in predloge.
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2. ~len
Ob~inski svet ima delovna telesa, ki jih dolo~a statut

Ob~ine Hodo{-[alovci.

3. ~len
Predsednika in ~lane odborov imenuje ob~inski svet na

predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja izmed ~lanov ob~inskega sveta in ob~anov.

Predsednika in ~lane komisij in svetov imenuje ob~inski
svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja izmed ~lanov sveta in ob~anov. ̂ e je kandidatov
ve~, se o njih glasuje.

4. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja,

volitve in imenovanja imenuje ob~inski svet izmed ~lanov
ob~inskega sveta.

II. DELOVNA TELESA

A) Odbori

5. ~len
1. Odbor za prora~un, finance, {olstvo, vzgojo, izobra-

‘evanje, kulturo, informiranje, {port in rekreacijo, zdravstvo,
socialno varstvo in dru‘ino ima predsednika in {est ~lanov
izmed ~lanov ob~inskega sveta in ob~anov.

Naloge:
– obravnava in predlaga v sprejem ob~inski prora~unski

plan in zaklju~ni ra~un;
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju pro-

ra~una;
– obravnava delo slu‘b in zavodov, ki se financirajo iz

ob~inskega prora~una;
– obravnava vpra{anja v zvezi s {olstvom, vzgojo, izo-

bra‘evanjem in kulturno dejavnostjo;
– obravnava vpra{anja v zvezi s {portno dejavnostjo in

rekreacijo;
– obravnava vpra{anja v zvezi z zdravstvom, otro{kim

in socialnim varstvom;
– obravnava in nadzoruje dodeljevanje socialnih pomo-

~i;
– daje mnenja v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih

zavodov;
– obravnava, izvaja in ocenjuje investicijsko dejavnost

ob~ine;
– opravlja druge naloge, ki mu jih nalo‘i ob~inski svet.

6. ~len
2. Odbor za kmetijstvo, prehrano, gospodarstvo, turi-

zem in gostinstvo, komunalo, urbanizem,urejanje prostora,
varstvo okolja ima predsednika in {est ~lanov izmed ~lanov
ob~inskega sveta in ob~anov.

Naloge:
– obravnava in predlaga v sprejem ob~inski prora~unski

plan in zaklju~ni ra~un ob~ine;
– obravnava in predlaga ob~inskemu svetu sprejem od-

lokov in drugih splo{nih aktov iz svojega podro~ja;
– obravnava vpra{anja v zvezi s kmetijstvom, gozdar-

stvom in prehrano;
– oblikuje predloge za regresiranje v kmetijstvu;
– obravnava problematiko gospodarstva;

– obravnava in predlaga mo‘nosti turisti~ne in gostin-
ske ponudbe ob~ine;

– obravnava problematiko na podlagi prostorskega ure-
janja ob~ine;

– spremlja izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– obravnava predloge ob~anov ali podjetij na sprejete

prostorske izvedbene akte;
– predlaga re{itve za re{evanje prostorskih problemov;
– obravnava, izvaja in ocenjuje gospodarsko, cestno,

investicijsko dejavnost ob~ine;
– predlaga re{itve za re{evanje okolja varstvenih prob-

lemov;
– obravnava stanje varovanja okolja in prostora;

7. ~len
3. Nadzorni odbor ima tri ~lane.
Naloge:
– opravi nadzor nad tokom sredstev v ob~inski prora-

~un;
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una;
– nadzoruje finan~no poslovanje porabnikov prora~un-

skih sredstev;
– prepre~uje nenamensko in nesmotrno uporabo ob~in-

skih sredstev;
– opravlja druge naloge dolo~ene s statutom.

B) Komisije

8. ~len
1. Volilna komisija ima predsednika in njegovega na-

mestnika, tri ~lane in njihove namestnike.
Naloge:
Volilna komisija opravlja naloge dolo~ene z zakonom

in izvaja volitve v Ob~ini Hodo{-[alovci v skladu in v okviru
pristojnosti dolo~ene z zakonom in statutom ob~ine.

9. ~len
2. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, statutarna in pravna vpra{anja ter premo‘enjska razmerja
ima predsednika in dva ~lana izmed ~lanov ob~inskega sveta.

Naloge:
– obravnava vpra{anja iz pristojnosti ob~inskega sveta,

ki so v zvezi z volitvami, imenovanji in razre{itvami;
– opravlja razpis oziroma kandidacijski postopek, ~e

tako dolo~a zakon, statut, odlok ali drugi akti ob~inskega
sveta in v primerih, ko je ob~inski svet pristojen za imenova-
nje, pa predpis ne dolo~a pristojnosti za razpis ali kandidacij-
ski postopek;

– pripravlja predloge za izvolitev oziroma imenovanje
ter razre{itve, kolikor za to ni pristojen ‘upan in predloge za
sestavo delovnih teles ob~inskega sveta;

– spremlja uresni~evanje poslovnika in statuta ob~in-
skega sveta;

– razlaga statut in poslovnik;
– obravnava in daje predloge za spremembe in dopolni-

tve statuta in poslovnika;
– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon, statut ob-

~ine, poslovnik in drugi akti ob~inskega sveta.

10. ~len
3. Komisija za pro{nje in prito‘be, nagrade in priznanja

ter mednarodne odnose ima predsednika in dva ~lana ob~in-
skega sveta.
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Naloge:
– obravnava prito‘be, ki se nana{ajo na posamezne za-

deve, jih po potrebi preizku{a po ustreznih organih in pri njih
ukrepa, da re{ijo zadeve po veljavnih predpisih in o tem
obve{~ajo vlagatelja oziroma prito‘nika;

– prou~uje pro{nje, prito‘be in druge vloge, ki jih ob~a-
ni po{iljajo ob~inskemu svetu in delovnim telesom ter ugo-
tavljajo vzroke zanje;

– zbira predloge po zaslu‘nih ob~anih, podjetij, dru{tvi
in organizacijah ter daje mnenja in predloge za podelitev
nagrad in priznanj Ob~ine Hodo{-[alovci;

– obravnava in daje predloge za sodelovanje z lokalni-
mi skupnostmi sosednjih dr‘av in njihovimi organizacijami.

11. ~len
4. Komisija za izvensodno poravnavo ima predsednika

in njegovega namestnika in tri ~lane in njihove namestnike.
Naloge:
– poizku{a stranke v sporu nepristransko privesti do

sporazuma.

12. ~len
5. Komisija za narodnostna vpra{anja ima predsednika

in {tiri ~lane.
Naloge:
– obravnava problematiko na podro~ju kjer ‘ivijo pri-

padniki mad‘arske narodnostne skupnosti.

C) Sveti

13. ~len
1. Svet za varsto in preventivo v prometu ter varstvo

javnih dobrin in naravnega okolja ima predsednika in dva
~lana.

Naloge:
– daje predloge in organizira vzgojo udele‘encev v cest-

nem prometu;
– daje predloge in obravnava problematiko varstva jav-

nih dobrin.

14. ~len
2. [tab civilne za{~ite ima poveljnika, podpoveljnika in

pet ~lanov.
Naloge:
– obravnava in predlaga ob~inskemu svetu sprejem od-

lokov in drugih splo{nih aktov s podro~ja za{~ite in re{eva-
nja;

– obravnava naloge v zvezi s civilno za{~ito, po‘arnim
varstvom in re{evanjem;

– opravlja druge naloge, ki mu jih nalo‘i ob~inski svet.

III. KON^NE DOLO^BE

15. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok prenehajo veljati:
– odlok o sestavi, pristojnosti in nalogah komisije za

kadrovska in administrativna vpra{anja, volitve in imenova-
nja Skup{~ine ob~ine Murska Sobota (Ur. objave, {t. 19/82)

– odlok o ustanovitvi in pristojnosti komisije za statu-
tarna in pravna vpra{anja (Ur. objave, {t. 4/75)

– odlok o pristojnostih in nalogah komisije za pro{nje in
prito‘be (Ur. objave, {t. 18/74)

16. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. OS 25/95
[alovci, dne 10. avgusta 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Hodo{-[alovci
Emil Balek l. r.

IDRIJA

2395.

Ob~inski svet ob~ine Idrija je na podlagi dolo~il 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 21. 6. 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Idrija

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Obmo~je Ob~ine Idrija obsega obmo~ja naslednjih na-

selij: ^ekovnik, ^rni Vrh, Dole, Godovi~, Gore, Gorenja
Kanomlja, Gorenji Vrsnik, Govejk, Idrija, Idrijska Bela, Idrij-
ske Krnice, Idrijski Log, Idr{ek, Javornik, Jeli~ni Vrh, Kanji
Dol, Korita, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Masore, Mrzli
Log, Mrzli Vrh, Pe~nik, Potok, Predgri‘e, Spodnja Idrija,
Spodnja Kanomlja, Srednja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Str-
mec, Vojsko, Zadlog, Zavratec in @irovnica.

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 uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno 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
tridesetih dneh.

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

Idriji, Mestni trg 1.

6. ~len
Ob~ina Idrija praznuje ob~inski praznik 22. junija v

spomin na dan, ko so leta 1508 odkrili izjemno bogato le‘i{~e
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cinabaritne rude, kar je zagotovilo ve~stoletno neprekinjeno
delovanje rudnika in vsega ‘ivljenja, ki je bilo povezano z
njim. Ta dan so od leta 1508 do leta 1945 slavili kot dan sv.
Ahacija.

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

7. ~len
Simbola Ob~ine Idrija sta grb in zastava.
Grb predstavlja srebrn {~it, na katerem je anti~na podo-

ba Merkurja.
Zastava je deljena v grbovnih barvah cinober rde~a, pod

njo zlato rumena in spodaj ‘ivosrebrno bela.

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

ob~ine, ob kro‘nici pa napis Ob~ina Idrija.

9. ~len
O obliki in uporabi zastave, grba in pe~ata sprejme

ob~inski svet poseben odlok.

10. ~len
Ob~anom in drugim dr‘avljanom Republike Slovenije,

kakor tudi dr‘avljanom tujih dr‘av, ki imajo posebne zasluge
za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge iz-
jemne dose‘ke, lahko ob~inski svet podeli naziv ~astnega
ob~ana.

11. ~len
Ob~ina daje nagrade in priznanja fizi~nim in pravnim

osebam za posebne dose‘ke na raznih podro~jih dru‘benega
‘ivljenja, ki pomembnej{e prispevajo k nadaljnjemu razvoju
ob~ine.

Ob~ina podeljuje posameznikom in dru{tvom, ki so iz-
jemno prispevali k razvoju kulture v ob~ini, Pirnatove nagra-
de.

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

12. ~len
Ob~ina Idrija lahko sodeluje z drugimi ob~inami za

opravljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti.
O sodelovanju odlo~a ob~inski svet z navadno dvetret-

jinsko ve~ino.

13. ~len
Ob~ina Idrija se lahko pobrati in vzpostavlja prijateljske

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

II. NALOGE OB^INE

14. ~len
Ob~ina prek svojih organov samostojno ureja in oprav-

lja vse zadeve lokalnega pomena, dolo~ene s tem statutom in
z zakonom, zlasti pa ustvarja in razvija pogoje za gospodar-
ski in dru‘beni razvoj ob~ine, s tem da:

– pospe{uje razvoj podjetni{tva in obrti,
– pospe{uje razvoj turizma in skrbi za promocijo ob~i-

ne,
– skrbi za celostni razvoj pode‘elja in za razvoj mest,
– skrbi za vzgojno, izobra‘evalno, zdravstveno in lekar-

ni{ko, informacijsko, dokumentacijsko, dru{tveno, kulturno,
{portno in rekreacijsko dejavnost,

– skrbi za organizirano dejavnost mladih,
– pospe{uje slu‘be socialnega skrbstva, skrbi za pred-

{olsko varstvo, osnovno varstvo otroka in dru‘ine, socialno
ogro‘ene, invalide in ostarele,

– skrbi za razvoj komunalnih dejavnosti: urejanje parki-
ri{~, mestnega prometa, urejanje ulic, trgov, cest v mestu in v
naseljih mestnega zna~aja, oskrbo naselij s toplotno energijo
in plinom iz lokalnih omre‘ij, pokopali{ko in pogrebno slu‘-
bo,

– skrbi za varstvo okolja in za lokalne javne slu‘be na
podro~ju oskrbe s pitno vodo, za odvajanje in ~i{~enje komu-
nalnih in padavinskih voda, za ravnanje s komunalnimi od-
padki, za javno snago in ~i{~enje javnih povr{in, urejanje
javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in, pregledova-
nje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnikov,

– skrbi za vzdr‘evanje in gradnjo lokalnih in drugih
cest, za katere predpisi dolo~ajo, da so v pristojnosti ob~in,

– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
~evanje najemnega socialnega in neprofitnega sklada stano-
vanj,

– skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
– skrbi za za{~ito pred po‘ari ter naravnimi in drugimi

nesre~ami,
– skrbi za javni red in mir, prometno varnost, za lokalne

prireditve in za komunalno redarstveno slu‘bo,
– opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo

za svoje potrebe,
– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– omogo~a delovanje in{titucij civilne dru‘be,
– ureja druge zadeve lokalnega pomena.

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 dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– komunalne takse,
– krajevne takse,
– pristojbine,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– 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 Idriji so ustanovljene krajevne skupnosti: ̂ rni

Vrh z naselji ^rni Vrh, Idrijski Log, Javornik, Kanji Dol,
Lome, Mrzli Log, Predgri‘e, Strmec in Zadlog,

Dole z naselji Dole, Gore, Jeli~ni Vrh in Idr{ek, Godo-
vi~,

Idrija z naselji Idrija, ^ekovnik in Idrijska Bela,
Kanomlja z naseljema Gorenja in Srednja Kanomlja,
Krnice - Masore z naseljema Idrijske Krnice in Masore,
Ledine z naselji Gorenji Vrsnik, Govejk, Korita, Ledi-

ne, Ledinske Krnice, Mrzli Vrh, Pe~nik Spodnji Vrsnik in
@irovnica,
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Spodnja Idrija z naseljema Spodnja Idrija in Spodnja
Kanomlja,

Vojsko,
Zavratec z naseljema Zavratec in Potok.
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
referendumom. Referendum je veljaven, ~e se ga je udele‘ila
najmanj polovica volivcev z obmo~ja, za katerega se oblikuje
krajevna skupnost. Referendum je uspel, ~e je za predlog
glasovalo ve~ kot polovica tistih, ki so se udele‘ili referendu-
ma.

Zdru‘evanje ali lo~itev krajevnih skupnosti potrdi ob-
~inski svet s spremembo tega statuta.

19. ~len
Ob~ani v krajevnih skupnostih opravljajo naslednje na-

loge:
– sprejemajo programe komunalne ureditve ter predla-

gajo ob~ini ukrepe na podro~ju javne in komunalne infra-
strukture na svojem obmo~ju,

– predlagajo ob~ini prednostno gradnjo in vzdr‘evanje
cest na svojem obmo~ju,

– sprejemajo prostorski in urbanisti~ni plan razvoja kra-
jevne skupnosti,

– po na~elih dobrega gospodarja vzdr‘ujejo in upravlja-
jo s premo‘enjem in napravami v lasti krajevne skupnosti,

– dajejo mnenje h gradnji infrastrukturnih objektov, ki
neposredno zadevajo krajevno skupnost,

– dajejo soglasje k uporabi prostora na obmo~ju krajev-
ne skupnosti,

– v skladu z zakonom in ob~inskimi predpisi upravljajo
z javnimi povr{inami,

– imenujejo ~lane v organe javnih zavodov, katerih us-
tanoviteljica je ob~ina in imajo sede‘ na obmo~ju krajevne
skupnosti,

– v skladu z zakonom in ob~inskimi predpisi sodelujejo
pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih slu‘b na
obmo~ju krajevne skupnosti,

– pridobivajo in odtujujejo krajevno premo‘enje,
– v skladu z ob~inskimi in ostalimi programi sodeluje

pri ob~inskih programih na podro~ju socialnega skrbstva,
organizirane dejavnosti mladih in pri delovanju dru{tev.

Za opravljanje nalog iz tega ~lena se zagotavljajo sred-
stva v ob~inskem prora~unu.

Drugi viri sredstev za financiranje krajevnih skupnosti
so: lastna sredstva, sredstva sklada stavbnih zemlji{~, sred-
stva zbrana s samoprispevkom in druga sredstva zbrana na-
mensko za financiranje posameznih nalog krajevne skup-
nosti.

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

S sredstvi, ki so njena last, lahko krajevna skupnost
opravlja tudi druge zadeve, ~e to ni v nasprotju z zakonom ali
ob~inskimi predpisi.

Krajevna skupnost lahko izvede referendum, na kate-
rem se krajani odlo~ajo o samoprispevku za financiranje
posameznih nalog krajevne skupnosti.

20. ~len
Ob~inski svet predhodno zaprosi za mnenje organe kra-

jevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo inte-
rese prebivalcev samo te skupnosti.

Ob~inski svet lahko sprejme sklep, ki je v nasprotju s
soglasjem krajevne skupnosti iz {este alinee 19. ~lena tega
statuta z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

IV. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

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

bor.
^lani ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles in

~lani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo neprofe-
sionalno, ‘upan pa profesionalno.

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

22. ~len
Mandatna doba organov ob~ine in sveta krajevne skup-

nosti traja {tiri leta.

23. ~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 ta statut
in poslovnik ob~inskega sveta.

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

24. ~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.

25. ~len
Na~in dela ob~inskega sveta in nadzornega odbora se

dolo~i s poslovnikoma, ki ju sprejme ob~inski svet.

2. Ob~inski svet

26. ~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 ob~inskega sveta, njegovih delov-

nih teles in nadzornega odbora,
– 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 volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje enega ali ve~

pod‘upanov,
– ustanavlja komisije in odbore kot svoja delovna telesa

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

uprave,
– 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 nadomestilo za delo oziroma pla~o ‘upana,

pod‘upana in tajnika ter nadomestila za delo ~lanov ob~in-
skega sveta in njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora,

– ustanavlja zavode za opravljanje dru‘benih dejavno-
sti,

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

– podeljuje, nadzira in odvzema koncesije,
– potrjuje cene in dolo~a vi{ino prispevkov za opravlja-

nje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o sodelovanju z drugimi ob~inami,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘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,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

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

27. ~len
Ob~inski svet daje mnenje k imenovanju na~elnika

upravne enote, pristojne za ob~ino.
Ob~inski svet imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine

v sosvetu na~elnika upravne enote.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-

stojnostih, ~e zakon ne dolo~a, da o teh zadevah odlo~a drug
ob~inski organ.

28. ~len
Ob~inski svet ima 21 ~lanov.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upana, ~lana nadzornega organa, z delom v
ob~inski upravi, s funkcijo na~elnika upravne enote in vodje
notranje organizacijske enote kakor tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo poob-
lastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma pri-
mernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

29. ~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.

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

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

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~in-
skega sveta,

– ~e 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.

31. ~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.

32. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in dva

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

gove seje in vodi njegovo delo.
Podpredsednika sveta pomagata predsedniku pri njego-

vem delu. V njegovi odsotnosti ali v primeru njegove zadr‘a-
nosti po njegovem pooblastilu opravljata posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.

33. ~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 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
podpredsednika sveta.

34. ~len
Ob~inski svet ima sekretarja, ki nudi strokovno in admi-

nistrativno pomo~ predsedniku pri pripravljanju in vodenju
sej sveta, vodi zapisnik, pripravlja seje odborov in komisij in
vodi zapisnik teh sej ter opravlja druge zadeve po nalogu
predsednika sveta in delovnih teles. Sekretarja imenuje ob-
~inski svet.

35. ~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 nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj
~etrtine ~lanov sveta.

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

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta pravilo-
ma enkrat mese~no.

Dnevni red seje predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog ~lanov sveta. Dnevni red lahko predla-
gajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic sveta,
skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda
odlo~i v skladu s poslovnikom ob~inski svet. V primeru, da
predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda najmanj
~etrtina ~lanov sveta, se sprememba oziroma dopolnitev uvr-
sti na dnevni red brez glasovanja.

Na koncu vsake seje ob~inskega sveta mora biti dolo~en
~as rezerviran za predloge in pobude ~lanov sveta.
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36. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
Svet lahko v skladu s poslovnikom z dvetretjinsko ve~i-

no navzo~ih 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 ti~ejo dela
odbora. ^lani odborov in komisij so na zahtevo sveta dol‘ni
odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

@upan ima pravico sodelovati na sejah ob~inskega sveta.

37. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na sejah navzo~a

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

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

zakon ali ta statut, ali kadar to zahteva najmanj {est ~lanov
sveta.

38. ~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.

39. ~len
Ob~inski svet imenuje komisije in odbore kot svoja

delovna telesa. V delo komisij in odborov lahko vklju~i tudi
zunanje ~lane.

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 so 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. Vsebino nalog teh
komisij se dolo~i s poslovnikom sveta.

Ob~inski svet ima svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin.

40. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– za finance in prora~un,
– za razvoj in gospodarske javne slu‘be,
– za dru‘bene dejavnosti,
– za urejanje prostora in varstvo okolja,
– za turizem in promocijo,
– za kmetijstvo in gozdarstvo.

41. ~len
Delovna telesa sveta imajo najve~ sedem ~lanov, od

tega mora biti najmanj tretjina ~lanov ob~inskega sveta.
Komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

imenuje ob~inski svet izmed ~lanov ob~inskega sveta na
svoji prvi seji. ^lane imenuje in razre{uje v skladu s poslov-
nikom ob~inski svet. ̂ lani odborov in komisij ne morejo biti
‘upan in delavci ob~inske uprave.

Delovna telesa sveta so za svoje delo odgovorna ob~in-
skemu svetu.

3. Nadzorni odbor

42. ~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 svetu o svojih ugotovitvah.

43. ~len
Nadzorni odbor ima 7 ~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 oblikuje komisija za mandatna vpra{anja
in imenovanja na podlagi predlogov ~lanov ob~inskega sve-
ta, 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.

4. @upan

44. ~len
Ob~ina ima ‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah.
@upan lahko predlaga ob~inskemu svetu, da izvoli ene-

ga ali ve~ pod‘upanov. Ob~inski svet voli pod‘upana z ve~i-
no glasov vseh ~lanov.

45. ~len
Glede prenehanja mandata ‘upana se primerno uporab-

ljajo dolo~be 30. ~lena tega statuta.

46. ~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,
– 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,
– 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,

– ~e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne
skli~e seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo
lahko skli~e ‘upan,

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

47. ~len
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v ve~jem

obsegu ogro‘eno ‘ivljenje in premo‘enje ob~anov, ob~inski
svet pa se ne more pravo~asno sestati, lahko ‘upan sprejme
za~asne nujne ukrepe. Te mora predlo‘iti v potrditev ob~in-
skemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

48. ~len
@upan kot svoje posvetovalno telo sklicuje predsednike

krajevnih skupnosti.
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49. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,

~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inske-
mu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom prenesena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno mini-
strstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odlo~itve.

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

dome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posameznih nalog iz 46. ~lena tega statuta.

V primeru, da pod‘upan ni imenovan, nadome{~a ‘upa-
na v ~asu njegove odsotnosti tajnik ob~ine ali nekdo od vodij
ob~inskih slu‘b na predlog ‘upana.

5. Organi krajevnih skupnosti

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

Krajevna skupnost lahko s statutom dolo~i, da ima tudi nad-
zorni odbor. Krajevna skupnost lahko s statutom dolo~i, da je
organ krajevne skupnosti tudi predsednik sveta krajevne skup-
nosti. V tem primeru se predsednika voli na neposrednih
volitvah po ve~inskem dvokro‘nem sistemu.

Svet volijo volivci s stalnim bivali{~em v krajevni skup-
nosti za {tiri leta, in sicer po ve~inskem na~elu.

Volitve v svete krajevnih skupnosti razpi{e ‘upan.

52. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samo-

stojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~i-

la tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovni-

kom.

53. ~len
Svet izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika,

~e statut krajevne skupnosti ne dolo~a druga~e.

6. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

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

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

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

mezne krajevne skupnosti ali za njihove dele.

56. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o 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.

57. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu sveta krajevne skupnosti oziroma

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

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

58. ~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.

59. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj 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.

60. ~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.

61. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

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

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, oziroma njenem
delu.

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

uporabljajo dolo~be 59. in 60. ~lena tega statuta.

62. ~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.
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V. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

63. ~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.

64. ~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 in razre{uje
ob~inski svet.

@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-
nih aktov poslovanja.

65. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo ob~inske slu‘be.

66. ~len
Za delo slu‘b je tajnik odgovoren ‘upanu.

67. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji upravni,

upravni in strokovno tehni~ni delavci.

68. ~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.

69. ~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 ali 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.

70. ~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.

71. ~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.

72. ~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.

73. ~len
O izlo~ivi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~inski

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

tajnik.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

74. ~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 obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

VI. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

75. ~len
Ob~ina Idrija organizira javne slu‘be na naslednjih po-

dro~jih:
– vzgoja in izobra‘evanje,
– zdravstvo,
– kultura,
– socialno varstvo,
– {port,
– 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,
– pregledovanjem, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka
– distribucija plina v javnem omre‘ju,
– vzdr‘evanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih

objektov (javnih tr‘nic, parkiri{~ in postajali{~)
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo
– vzdr‘evanje lokalnega telekomunikacijskega omre‘-

ja,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– sejemske dejavnosti.
Ob~inski svet lahko z odlokom razglasi {e druge dejav-

nosti za javne slu‘be.

76. ~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.
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77. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne zavode, podeljuje koncesije in
oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.

VII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^IN

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

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice ter vrednost-
ni papirji.

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 za vsako leto ob~inski svet ob
sprejemu prora~una.

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

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

80. ~len
Prihodki in 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.

81. ~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.

Sredstva krajevnih in komunalnih taks ter prispevek za
nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a se delijo po
domicilnem principu.

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

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

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva teko~e rezerve
ob~ine ali najame posojilo v vi{ini najve~ 5% sprejetega
prora~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega
leta. O najemanju posojila do 30 dni odlo~a ‘upan, za dalj{e
obdobje pa ob~inski svet.

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

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5%
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

85. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

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

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke prej{njega odstavka morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet, o uporabi sredstev iz 2. 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 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

86. ~len
Po preteku leta, za katerega 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 skupaj z ustreznimi
indeksi 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 ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu sve-
tu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

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

ali z najetjem posojil v vi{ini najve~ 10% zagotovljene pora-
be v letu pred letom zadol‘evanja, odpla~ilo glavnice in
obresti pa v posameznem letu odpla~ila ne sme prese~i 5%
zagotovljene porabe.

Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

88. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

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

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

89. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar
najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje
poro{tvo.
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90. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

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

skega zemlji{~a in 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 ~lena 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.

Finan~no poslovanje izvr{uje finan~na slu‘ba. Delo fi-
nan~ne slu‘be nadzorujejo ‘upan, tajnik in nadzorni odbor.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

92. ~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 upravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

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

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

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

94. ~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.

95. ~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.

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

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

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

ali odloka v procesu njihovega izvr{evanja.

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

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

99. ~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 posamezno prora~un-
sko leto, ki se za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za
dr‘avni prora~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta.

2. Postopek za sprejem odloka

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

pan ali najmanj petnajst volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-

skega sveta.

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

~lenov in obrazlo‘itev.

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

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.

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

nom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj osem 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.

104. ~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 predlaganega odloka in o naslovu odlo-
ka. Po obravnavi ob~inski svet glasuje posebej o tistih ~lenih
odloka, glede katerih je bila razprava, na koncu pa glasuje {e
o naslovu ter o predlogu odloka v celoti.

105. ~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
najmanj osem dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predla-
gan amandma.
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Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj {est
~lanov ob~inskega sveta.

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

sre~e ali kadar gre za manj pomemebne 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 z dve-
tretjinsko ve~ino navzo~ih na za~etku seje pri dolo~anju dnev-
nega reda. Hitri postopek lahko predlaga predlagatelj odloka
ali ~lan sveta.

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

je sprejet, ~e zanj na seji sveta glasuje ve~ina navzo~ih ~la-
nov.

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

in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

109. ~len
Statut, odlok in drugi predpisi ob~ine morajo biti objav-

ljeni 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

110. ~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.

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

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

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stop-
nji ‘upan.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

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

112. ~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.

113. ~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 ustavni in zakonih
v pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

114. ~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.

115. ~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.

X. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

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

pomena se ob~ina Idrija lahko povezuje v pokrajino.

117. ~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. Odlo~itev o
vklju~itvi ob~ine v pokrajino je na referendumu sprejeta, ~e
se za to odlo~i ve~ina volivcev, ki so glasovali.

Ob~ina lahko izstopi iz pokrajine z odlo~itvijo ob~in-
skega sveta. O odlo~itvi sveta se lahko izvede referendum.
Sklep o izstopku mora biti sprejet najkasneje {est mesecev
pred zaklju~kom prora~unskega leta. Glede postopka izstopa
se smiselno uporabljajo dolo~be o ustanovitvi pokrajine.

118. ~len
Ob~ina opredeli lokalne zadeve {ir{ega pomena, ki jih

prena{a na pokrajino, s tem statutom.
Ob~inski svet daje soglasje pri urejanju na pokrajino

prenesenih lokalnih zadev {ir{ega pomena.

XI. POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
STATUTA

119. ~len
Spremembo ali dopolnitev tega statuta lahko predlaga

vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan ali najmanj trideset voliv-
cev.

Predlog spremembe ali dopolnitve mora vsebovati bese-
dilo ~lenov in obrazlo‘itev.

120. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu na dveh sejah.
Predlog je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ kot dve tretjini

vseh ~lanov ob~inskega sveta.

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

121. ~len
Premo‘enja, naprave in pravice, ki so bile na dan 31. 12.

1994 premo‘enje krajevnih skupnosti, ostanejo v njihovi lasti.
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122. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 013-1/94
Idrija, dne 21. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

meznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v so-
glasju z ‘upanom ali v skladu s koncesijskim aktom, spreje-
tim na ob~inskem svetu.

5. ~len
Ob~inska uprava mora skrbeti za racionalno, u~inkovito

in kvalitetno izvajanje nalog ter za strokovno izobra‘evanje
in izpopolnjevanje delavcev ob~inske uprave.

6. ~len
O delu ob~inske uprave obve{~a javnost ‘upan ali od

njega poobla{~ena oseba.
Ob~inska uprava oziroma njihovi delavci morajo varo-

vati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi
dolo~eni kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

7. ~len
Sredstva za delo in stro{ke ob~inske uprave se zagotovi-

jo v prora~unu ob~ine.

II. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

8. ~len
Ob~inska uprava Ob~ine Jur{inci je organizirana kot

enoten samostojni organ in je individualno voden.
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad, v okvi-

ru katerega delajo posamezni strokovni in tehni~ni delavci,
zadol‘eni za posamezna podro~ja. Za svoje delo so odgovor-
ni tajniku ob~inske uprave in ‘upanu.

9. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Za neposredno izvajanje nalog ob~inske uprave lahko

po pooblastilu ‘upana skrbi tajnik ob~inske uprave, 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 delovanje ob~inskega urada
odgovoren ‘upanu. Le ta pa mu daje potrebne usmeritve in
navodila, potrebna pri njegovem delu.

10. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v

ob~inski upravi odlo~a ‘upan.

11. ~len
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o

delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi.

12. ~len
Za ‘upana, pod‘upana, predsednika ob~inskega sveta in

tajnika ob~inske uprave se uporabljajo dolo~be zakona o
funkcionarjih v dr‘avnih organih in dolo~be zakona o raz-
merjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih
lokalnih skupnosti.

III. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKE UPRAVE

13. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne in strokovne naloge:

lokalne zadeve javnega pomena dolo~ene z zakonom ali splo-
{nim aktom ob~ine, posebej pa naloge iz naslednjih podro~ij:

JUR[INCI

2396.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi dolo~il
statuta Ob~ine Jur{inci (Uradni vestnik ob~in Ormo‘ in Ptuj,
{t. 12/95), je ob~inski svet na 8. seji dne 21. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se uredi organizacija in delovno podro~-

je ob~inske uprave Ob~ine Jur{inci.

2. ~len
Ob~inska uprava je organ, ki je samostojen pri opravlja-

nju svojih nalog v okviru ustave, zakonov in drugih predpi-
sov in je za svoje delo odgovoren ob~inskemu svetu ter
‘upanu, v zadevah od dr‘ave prenesenih pristojnosti pa tudi
pristojnemu resornemu ministrstvu.

3. ~len
Ob~inska uprava izvaja dolo~eno politiko in izvr{uje

zakone, odloke in druge predpise ter splo{ne akte sveta ob~i-
ne in ‘upana, izvaja razvojne smernice sveta, spremlja stanje
na teh podro~jih za katere je ustanovljen, daje pobudo za
re{evanje problemov s teh podro~ij za katere je ustanovljena,
izdaja izvr{ilne predpise, odlo~a o upravnih zadevah, pri-
pravlja osnutke predpisov iz pristojnosti ob~inskega sveta in
‘upana in drugih splo{nih aktov in druga strokovna, razvojna
in servisna dela za svet, ‘upana, delovna telesa in ob~ane.

Ob~inska uprava sodeluje z upravnimi organi drugih
ob~in in dr‘ave, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi slu‘-
bami in drugimi organizacijami v zadevah lokalnega pome-
na.

Ob~inska uprava s svojim delom zagotavlja uspe{no
uresni~evanje pravic, potreb in interesov ob~anov.

4. ~len
Ob~inska uprava in njene strokovne slu‘be lahko nudijo

dolo~ene strokovne naloge za agencije, sklade, zveze, dru{-
tva in druge, po predhodno sklenjenim sporazumom.

Ob~inska uprava lahko naro~i izvajanje nekaterih stro-
kovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posa-
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– ob~inske finance
– vzgoja in izobra‘evanje: ustanoviteljske pravice in

kritje materialnih stro{kov ter skrb za dvig ravni oziroma
{olstva (programsko kot materialno)

– kultura: ustanoviteljska in pospe{evalna in s financi-
ranjem kulturnih dejavnosti in ustanov,

– {port, rekreacija in javno obve{~anje: pospe{evalne
naloge

– zdravstvo: ustanoviteljstvo, skrb za primerno javno
zdravstveno slu‘bo (zdravstveni dom, lekarna), podeljevanje
koncesij, zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov, mr-
li{ko ogledna slu‘ba,

– socialno varstvo: skrb za mre‘o javne slu‘be za oseb-
mo pomo~ in pomo~ na domu, subvencioniranje najemnin,
skrb za organizirano varstvo pred{olskih otrok, materialna
skrb za vzgojo varstvene ustanove,

– notranje zadeve: nadzor nad javnim redom in mirom
ter lokalnimi prireditvami (lokalna policija), postopek z naj-
denimi stvarmi, mati~ne zadeve,

– obramba in za{~ita: program varstva pred po‘arom in
sprejemanje posebnih ukrepov, na~rti za{~ite in re{evanja ter
obve{~anja prebivalstva, skrb za zakloni{~a,

– komunalne dejavnosti: urejanje prometa, trga, cest,
dimnikarska, pokopali{ka in pogrebna slu‘ba,

– varstvo okolja: lokalne javne slu‘be na podro~ju oskr-
be s pitno vodo, odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna
snaga in ~i{~enje javnih povr{in, pregledovanje, nadzorova-
nje in ~i{~enje komunalnih naprav, dimnih vodov,

– urejanje prostora
– gospodarstvo: pospe{evalna funkcija (omogo~anje po-

gojev za gospodarski razvoj, pospe{evanje stanovanjske grad-
nje, turizma, obrti, podjetni{tva itd.),

– kmetijstvo: skrb za ohranjanje in nadaljnji razvoj kme-
tijstva

– gozdarstvo: skrb za gozdne ceste,
– promet: urejanje javnega prevoza v naseljih
– drugo: investicije v infrastrukturo, ustanove in dejav-

nosti, skrb za ob~insko premo‘enje.
Ob~inska uprava opravlja tudi strokovne, organizacij-

ske in administrativne naloge za ob~inski svet in ‘upana, ter
druge organe ob~ine, ter druge upravne in strokovne zadeve,
ki niso opredeljene v tem odloku, pa so v pristojnosti ob~in-
ske uprave in dolo~ene z zakonom oziroma z drugim aktom.

Ob~inska uprava izdaja predpise in druge akte za katere
je poobla{~ena.

Izvaja ukrepe iz pristojnosti in opravlja druge zadeve, ki
jih dolo~a zakon, drug predpis, ob~inski svet in ‘upan.

IV. KON^NA DOLO^BA

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

listu Republike Slovenije.

[t. 012-19/95
Jur{inci, dne 21. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Jur{inci
Simon Toplak l. r.

LA[KO

2397.

Na podlagi 35. ~lena statuta Ob~ine La{ko sprejetega
dne 25. 4. 1995, je Ob~inski svet ob~ine La{ko na 6. seji dne
31. maja 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine La{ko

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inskega

sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic in
dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za de-

lovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih ~lanov.
Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovni-
kom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, kot tudi s
poslovniki delovnih teles.

3. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku. Delo sveta in njegovih delovnih teles je
javno.

4. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma vsak mesec, predvidoma

zadnji teden v mesecu.

5. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

6. ~len
Svet ima svoj pe~at v obliki kroga, ki ima v sredini grb

Ob~ine La{ko, pod grbom vodoravno izpisan sede‘ Ob~ine -
La{ko, ob kro‘nici pa zgoraj napis “Ob~ina La{ko”, spodaj
pa “Ob~inski svet”.

@ig sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na dopi-
sih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.

@ig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta in nadzorni odbor.

@ig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo sekretar
ob~inskega sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

7. ~len
Prvo sejo novo izvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje v dvajsetih dneh po izvolitvi
svetnikov. ^e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e
predsednik volilne komisije.

8. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik. Na njegov predlog lahko svet odlo~i, da
sejo vodi drug ~lan sveta.
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Zaradi priprave na prvo sejo skli~e najstarej{i novoizvo-
ljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvolje-
ni svetniki.

9. ~len
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog

najmanj ~etrtine svetnikov – komisijo za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po
poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikaci-
jo mandatov za svetnike in ‘upana.

10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi 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 vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

^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 o prito‘bi kandidatov, predstavnikov kandidatov, list
kandidatov ali politi~nih strank.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, ki so dolo~ene z

zakonom, s statutom ob~ine in tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.

13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih teles sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih

teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.

14. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu, delovne-

mu telesu, tajniku ob~ine in ob~inski upravi ter zahtevajo
informacije o delu organov ob~ine (‘upana, ob~inske uprave,
delovnih teles) in druge informacije, ki jih potrebujejo za
svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgo-
voriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ^e svetnik to posebej zahteva, se mu mora od-
govoriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

15. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

16. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratka in

postavljena tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem

primeru predsedujo~i sveta svetnika na to opozori in ga pozo-
ve, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

17. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morata biti

na seji prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ̂ e sta ‘upan ali tajnik
ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nadome{~al na seji in
odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico na seji sveta postaviti vpra{anje

pisno ali ustno. Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati
ve~ kot tri minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega te-
lesa, tajniku ob~ine), na katerega se nana{a. Odgovor na
tak{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi na-
slednji seji.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje se mora podati pisni odgovor najkasneje v petnaj-
stih dneh po tem, ko je bilo vpra{anje postavljeno, razen ~e
svet v posameznih primerih ne dolo~i kraj{ega roka.

19. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

Ustno se na seji sveta odgovori tudi na vsa tista pisna
vpra{anja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.

^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno, obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora nanj odgovoriti pisno najmanj tri dni
pred prvo naslednjo sejo.

Na dobljeni odgovor ima svetnik pravico postaviti do-
polnilno vpra{anje.

20. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra-
{anje na dnevni red prve naslednje seje.

21. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet
minut.

22. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v tridesetih
dneh od dneva, ko je bila pobuda dana.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta, mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.
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3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

23. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa najpozneje do za~etka seje. ̂ e svetnik zaradi vi{je sile
ali drugih razlogov predsednika sveta o svoji odsotnosti ne
more obvestiti do za~etka seje, mora to opraviti takoj, ko je to
mogo~e.

24. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno, lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.

^e svetnik ve~krat ne pride na sejo sveta brez opravi~i-
la, mora predsednik sveta na to opozoriti svet in politi~no
stranko, katere ~lan je svetnik.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

25. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine, njegove pristojnosti
pa so dolo~ene in opredeljene v 23. ~lenu statuta Ob~ine
La{ko.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na sejah

26. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih v 31. ~lenu statu-
ta Ob~ine La{ko.

27. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predlo-
ge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela
mora biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.

Sprejem okvirnega programa dela predlaga svetu pred-
sednik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

28. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahte-
vo ~etrtine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje

morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
prilo‘eno gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet
odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja izredne seje sveta ne skli~e v roku desetih dni od
prejema zahteve za sklic, lahko skli~e sejo tisti, ki je sklic
zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.

29. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim
za sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo,
ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Izredno sejo lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj-
{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu in tajniku ob~ine.

30. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~ita ‘upan oziroma predsed-
nik sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim (stro-
kovni sodelavci sveta ali njegovih delovnih teles, strokovnja-
ki dolo~enih podro~ij, ki so sodelovali pri pripravi gradiva
ipd.), katerih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji
potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.

31. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku sveta predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na keteri se lahko svetnikom predlo‘i tudi gradivo za
sejo.

32. ~len
Svet ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih svetni-

kom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo in h katerim ni
dal svojega mnenja oziroma ni zavzel stali{~a ‘upan, kadar ta
ni bil predlagatelj.

33. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najsta-
rej{i ob~inski svetnik.

34. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu ter odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele-

‘evati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o vpra{anjih, ki
niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni red
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odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo vpra{a-
nja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.

35. ~len
Kadar svet sklene, da bo kak{no vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je poleg svetnikov {e
lahko navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

36. ~len
Ko predsedujo~i otvori sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsedujo~i nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsedujo~i obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen

na sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

37. ~len
Preden svet preide k dolo~itvi dnevnega reda, odlo~a o

sprejemu zapisnika prej{nje seje.
Svetniki lahko dajo pripombe k zapisniku prej{nje seje

in zahtevajo, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememeb ali dopolnitev zapisni-
ka prej{nje seje odlo~i svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

38. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknjejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Zadeve, za katere ‘upan tako predlaga, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in po potrebi uvrsti-
jo na dnevni red naslednje seje.

Predlog za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejme le,
~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo svetni-
kom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na
dnevni red.

O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.

Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

39. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem in sprejetem vrstnem redu.
Med sejo svet s sklepom lahko spremeni vrstni red

obravnave posameznih to~k dnevnega reda.

40. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda ‘upan

ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlagatelj, kadar to ni
‘upan, lahko poda dopolnilno obrazlo‘itev, ki sme trajati
najve~ petnajst minut.

Kadar tako sklene svet, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedujo~emu priglasili
k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne

sme biti dalj{a od desetih minut. Svet lahko sklene, da posa-
mezen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
~asa.

41. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za

razpravo, ga predsedujo~i opomni. ^e se svetnik tudi po
drugem opominu ne dr‘i dnevnega reda in nadaljuje z govo-
rom oziroma razpravo, mu predsedujo~i odvzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovo-
ru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ini razprave,
vzdr‘evanju reda itd., se smiselno uporabljajo tudi za vse
druge (‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine itd.), ki sodelujejo
na seji sveta.

42. ~len
Predlagatelj lahko umakne svoj predlog do za~etka gla-

sovanja. Tako umaknjeni predlog lahko predlaga drug pred-
lagatelj.

^e je predlog z glasovanjem sprejet ali zavrnjen, ga ni
dopustno ponovno obravnavati na isti seji sveta, razen ~e svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov prisotnih ~lanov sveta ne odlo-
~i druga~e.

43. ~len
Med razpravo o katerem koli vpra{anju sme ~lan sveta

postaviti proceduralno vpra{anje, o katerem mora predsedu-
jo~i takoj odlo~iti v skladu s tem poslovnikom.

Vsako nasprotovanje proceduralni odlo~itvi, ki ni dolo-
~ena s tem poslovnikom, je predsedujo~i dol‘an predlo‘iti v
glasovanje svetu, ki odlo~itev predsedujo~ega lahko zavrne z
ve~ino glasov prisotnih ~lanov sveta.

44. ~len
^e je v razpravi podanih ve~ proceduralnih predlogov,

se o njih odlo~i v naslednjem vrstnem redu:
– predlog za sklenitev razprave o dolo~eni to~ki dnev-

nega reda,
– predlog za prelo‘itev razprave o dolo~eni to~ki dnev-

nega reda,
– predlog za prekinitev seje sveta,
– predlog za prelo‘itev seje sveta;

45. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo ta
zahteva.

Predsedujo~i nato poda pojasnilo glede kr{itve poslov-
nika ali dnevnega reda. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasni-
lom, odlo~i o tem vpra{anju svet brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po posebnem pojasnilu,
mu da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora svetnik omejiti le na pojasnilo, ki ne sme trajati ve~ kot
pet minut.

46. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da pri posamezni to~ki dnev-

nega reda ni ve~ prigla{enih k razpravi, sklene razpravo.
Pravico predlagati sklepe ima predlagatelj, ki to lahko

stori ‘e v gradivu za posamezno to~ko dnevnega reda, vsak
~lan sveta in predsedujo~i.
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^e je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za
odlo~itev ali stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda
na zahtevo ~lanov sveta ali predsedujo~ega lahko prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi predlogov.

47. ~len
Kadar svet obravnava ve~ predlogov sklepov v eni to~ki

dnevnega reda, se glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so
bili podani.

Kadar se o delih sklepa glasuje lo~eno, je izglasovane
dele sklepa presedujo~i dol‘an dati ponovno na glasovanje
kot celoto.

48. ~len
Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta, ~e so

potrebna dodatna posvetovanja v delovnem telesu, ~e je to
potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanju, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsedujo~i dolo~i,
kdaj se bo prekinjena seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta tudi, ~e ugotovi, da seja
ni ve~ sklep~na in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e
je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~-
nosti pa ni mogo~e zagotoviti niti v nadaljevanju seje, pred-
sedujo~i sejo zaklju~i.

49. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako svet odlo~i, ~e
~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

50. ~len
Predsedujo~i zaklju~i sejo, ko so obravnavane in iz~rpa-

ne vse to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

51. ~len
Za red na seji skrbi predsedujo~i sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsedujo~i ne da besede.
Predsedujo~i skrbi, da govornika med govorom nih~e

ne moti. Govornika lahko opomni ali mu se‘e v besedo le
predsedujo~i.

52. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

53. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be poslovnika in je bil na tej
seji predhodno ‘e dvakrat opomnjen, da naj spo{tuje red in
dolo~be poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji
tako, da onemogo~a delo sveta.

54. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

55. ~len
Predsedujo~i lahko odredi, da se s seje odstrani vsak

drug udele‘enec ali poslu{alec, ki kr{i red na seji oziroma s
svojim ravnanjem onemogo~a njen nemoten potek.

^e je red hudo kr{en, lahko predsedujo~i odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

56. ~len
^e predsedujo~i ne more ohraniti reda na seji sveta, sejo

sveta prekine.

4. Odlo~anje

57. ~len
Svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~a ve~ina vseh

~lanov sveta. Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost
svetnikov v prostoru, kjer je seja.

Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-
nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.

Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska
ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

58. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

59. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev s tajnim glasovanjem le, ~e tako

sklene na podlagi tretjega odstavka 34. ~lena statuta Ob~ine
La{ko pred odlo~anjem o vsaki posamezni zadevi oziroma
vpra{anju.

60. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a. Vsak ~lan sveta ima en glas.
Poteka glasovanja ni mogo~e prekinjati z novimi pred-

logi ali razpravo.
Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.

61. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezni svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve,
“proti” sprejemu predlagane odlo~itve, ali pa glasuje
“vzdr`an”.

62. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem.
S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e tako odlo~i

svet na predlog predsedujo~ega ali ~etrtine ~lanov sveta.
^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, poredsedujo~i

sveta kli~e svetnike po seznamu, vsak pa se izre~e z besedo
“za”, “proti” ali “vzdr`an”.

63. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se izde-

la toliko glasovnic, kolikor je ~lanov sveta. Glasovnice mora-
jo biti overjene s pe~atom sveta.
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Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da ob-
kro`i besedo “ZA” ali “PROTI”.

64. ~len
Tajno glasovanje vodi predsedujo~i ob pomo~i dveh

svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsedujo~ega. Posa-
mezna administrativno tehni~na opravila opravlja sekretar
sveta.

Svetnikom se pri mizi predsedujo~ega vro~ijo glasovni-
ce, glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V
seznamu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so
prevzeli glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico jo odda v glasovalno
skrinjico.

65. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsedujo~i in izvoljena

svetnika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umakne-
jo v poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, kateri kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja.

66. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izdida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsedujo~ega.

5. Zapisnik seje sveta

67. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Vsak ~lan sveta ima pravico, da se v zapisnik vpi{e tudi
njegovo lo~eno mnenje.

Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi sekretar sveta.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i, ki je sejo vo-

dil in sekretar sveta.

68. ~len
O delu na seji sveta se lahko vodijo tudi dobesedni

zapisi (magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom
in drugim gradivom. Magnetogram seje se hrani leto dni
po seji.

69. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan ali tajnik ob~ine, v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

70. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

71. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– s predsedniki delovnih teles koordinira delo med po-

sameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

72. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v ~asu odsotnosti ali v primeru zadr‘ano-
sti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z
njegovega delovnega podro~ja.

73. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet

74. ~len
Strokovna in administrativno tehni~na opravila za svet

in njegova delovna telesa zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v
ob~inski upravi.

75. ~len
Za opravljanje strokovnih in administrativnih opravil za

potrebe sveta in njegovih delovnih teles imenuje ob~inski
svet sekretarja sveta.

Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vode-
nju sej sveta in je za svoje delo odgovoren predsedniku sveta
in svetu.

Sekretar opravlja funkcijo profesionalno in sklene de-
lovno razmerje v ob~inski upravi. S konstituiranjem novega
sveta prej{njemu sekretarju preneha funkcija, na katero je pri
novem svetu lahko ponovno imenovan.
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8. Delovna telesa sveta

76. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.

Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.

77. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno podro~je.

78. ~len
Stalne komisije sveta so:
1. komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki {teje pet ~lanov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za organe sveta in druge

organe, ki jih voli in imenuje svet,
– ob~inskemu svetu in ‘upanu daje pobude oziroma

predloge v zvezi s kadrovskimi vpra{anji v ob~ini,
– obravnava in dolo~a pla~e ob~inskih funkcionarjev ter

nagrade in povra~ila za neprofesionalno opravljanje funkcij,
– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
2. volilna komisija, ki je sestavljena v skladu z zako-

nom in izvaja naloge dolo~ene z zakonom;
3. statutarno pravna komisija, ki {teje pet ~lanov in

opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika

ob~inskega sveta,
– na zahtevo sveta obravnava odloke in druge akte, ki

jih sprejema svet glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni,
statutom in drugimi pravnimi predpisi;

4. komisija za vloge in prito‘be ob~anov, ki {teje tri
~lane in opravlja zlasti naslednje naloge:

– obravnava vloge ob~anov,
– obravnava prito‘be ob~anov, ugotavlja njihovo ute-

meljenost in jih re{uje,
– na osnovi ugotovitev posreduje svoja stali{~a ob~inski

upravi.
Poleg stalnih ima ob~inski svet lahko tudi druge komisi-

je, ~e tako narekujeta delo in potrebe ob~inskega sveta. Nji-
hove naloge, sestava in na~in imenovanja ~lanov se opredeli-
jo v aktu o ustanovitvi.

79. ~len
Svet ima stalne ob~inske odbore, ki v okviru svojega

delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob-
~inskega sveta in mu dajejo svoja mnenja in predloge.

Stalni odbori sveta so:
– odbor za gospodarski razvoj ob~ine,
– odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti,
– odbor za dru‘bene dejavnosti in dru{tva ter
– odbor za razvoj kmetijstva in pode‘elja;
Sestava odborov in na~in imenovanja njihovih ~lanov je

opredeljen v 50. in 51. ~lenu statuta Ob~ine La{ko. Naloge
odborov se opredelijo v aktu o ustanovitvi.

80. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

81. ~len
Sejo delovnih teles sklicuje predsednik delovnega tele-

sa na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta ali na
zahtevo sveta ali ‘upana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

82. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe in
– druge akte iz svoje pristojnosti;

83. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

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

84. ~len
Namen, vsebina, cilji in na~in sprejemanja poslovnika,

ob~inskega prora~una, prostorskih in drugih planov razvoja
ob~ine, odlokov, odredb, pravilnikov in navodil, ki jih spre-
jema ob~inski svet, so opredeljeni v 108. do 113. ~lenu
statuta Ob~ine La{ko.

85. ~len
S sklepom svet ustanavlja odbore in komisije, dolo~a

njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu.

2. Postopek za sprejem odloka

86. ~len
Sprejem odloka lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan,

delovno telo sveta ali najmanj 5% volivcev v ob~ini. Odlok
lahko predlaga tudi svet krajevne skupnosti.
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Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

87. ~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.

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

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

ka na sejah sveta tudi kadar sam ni predlagatelj.

89. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in

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

90. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah predloga odloka.

91. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

predloga odloka;
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka

v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme.

92. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nada-

ljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek

kon~an.

93. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka svet razpravlja in po

kon~ani razpravi glasuje o odloku kot celoti in o naslovu
odloka. O posami~nih ~lenih razpravlja in glasuje le, ~e so
sporni.

94. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji.

Amandma mora biti predlo‘en svetu najmanj 3 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.

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

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ~etrtina
~lanov sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora
biti obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

95. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsedujo~i
ugotovi kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na
glasovanje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vne{enimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pri-
pravi statutarno pravna komisija ali drug organ, ki ga dolo~i
svet.

^e statutarno pravna komisija ali drug organ ugotovi, da
so v odloku o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka,
lahko predlaga amandmaje za uskladitev. ^e ni mogo~e pri-
praviti celovitega besedila na isti seji, glasuje svet o spreje-
mu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

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

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo-
‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

97. ~len
O predlogu naj se odlok sprejme po hitrem postopku

odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

98. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

99. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o

prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet pra-
viloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razpra-
va, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glaso-
vanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.
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Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

100. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se, ob upo{te-

vanju dolo~b 136. in 137. ~lena statuta Ob~ine La{ko, spreje-
majo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika.

5. Referendum

101. ~len
Ob pogojih iz 66. in 67. ~lena statuta Ob~ine La{ko,

lahko ob~inski svet o svoji odlo~itvi (odloku ali drugem aktu)
razpi{e referendum.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

102. ~len
Svet lahko, upo{tevajo~ 68. ~len statuta Ob~ine La{ko,

razpi{e posvetovalni referendum o posameznih vpra{anjih
posebnega pomena, da se ugotovi volja ob~anov.

Svet razpi{e posvetovalni referendum, preden kon~no
odlo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid posve-
tovalnega referenduma.

103. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referen-
duma.

Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

104. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

105. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede

po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

106. ~len
^e se glasuje 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”.

107. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na
ve~ina.

108. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri 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~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov 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.

109. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

110. ~len
Kandidata za predsednika ali podpredsednika sveta pred-

laga svetu Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in ime-
novanja. Komisiji pa kandidata predlaga najmanj ~etrtina
~lanov sveta.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina
vseh ~lanov sveta. Po izvolitvi predsednik in podpredsednik
sveta prise‘eta. Besedilo prisege ja opredeljeno v 27. ~lenu
statuta Ob~ine La{ko.

Po prisegi predsednika in podpredsednika ob~inskega
sveta se svetu predstavi ‘upan.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

111. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji imenujejo ~lani posami~no. ^e na ta na~in niso
imenovani vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.

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

4. Volitve pod‘upana

112. ~len
Na predlog ‘upana svet izvoli pod‘upana izmed svojih

~lanov.
O tem ali se volitve pod‘upana izvedejo na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred volitvami.
Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino gla-

sov vseh ~lanov sveta.

5. Imenovanje tajnika

113. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov navzo-
~ih svetnikov.
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6. Postopek za razre{itev

114. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenu-

je, po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali ime-
novanje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

115. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Izjava o odstopu je nepreklicna. Predsed-
nik sveta mora o odstopu obvestiti svet na prvi naslednji seji
sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotvitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an oprav-
ljati funkcijo do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj
kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.

VIII. RAZMERJE SVETA DO @UPANA

116. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

117. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

118. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posa-
mezne zadeve.

@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

119. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

120. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

121. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

122. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven

ali nezakonit, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi nasled-
nji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Pred-
sednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem
splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

123. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezne namene
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sreds-
tvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

124. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~ata statut in ta poslovnik.

125. ~len
Javnost se s sej organov ob~ine izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

126. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporo~ila in poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in
odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.
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127. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih ob~in ter za zagotovitev pogojev za nji-
hovo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.

128. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

129. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

130. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitev poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

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

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsedujo~i. ^e se
predsedujo~i glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in
nalo‘i statutarno pravni komisiji, da pripravi razlago posa-
mezne poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno prav-
na komisija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno pravna komisija, odlo~i svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

132. ~len
Poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

133. ~len
Na dan, ko za~ne veljati ta poslovnik, preneha veljati

poslovnik Skup{~ine ob~ine La{ko, sprejet dne 18. 2. 1984,
odlok o sestavi pristojnostih in na~inu odlo~anja Skup{~ine
ob~ine La{ko (Uradni list RS, {t.13/90), odlok o ustanovitvi,
nalogah, sestavi in na~inu dela delovnih teles Skup{~ine ob-
~ine La{ko (Uradni list RS, {t. 35/90) in za~asni poslovnik
Ob~inskega sveta ob~ine La{ko, (Uradni list RS, {t. 5/95).

[t. 021-34/95-02
La{ko, dne 31. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

LENART

2398.

Na podlagi 31. ~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni list
RS, {t. 33/95) je Ob~inski svet ob~ine Lenart na seji dne 6. 6.
1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Lenart

I. SPLOŠNE DOLO^BE

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

ga sveta ob~ine Lenart (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni-
~evanja pravic in dol‘nosti ~lanov in ~lanic ob~inskega sveta
(v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost

dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obravnava-
nja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih
razlogov tako predpisano z zakonom.

5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat na mesec.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

7. ~len
Svet ima svoj ‘ig.
@ig sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na dopi-

sih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.

@ig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta in nadzorni odbor.

@ig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo ob~inska
uprava.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji pred-

sednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetnikov. ̂ e seja
ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsednik ob~inske
volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skli~e dotedanji predsednik
nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
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9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i ~lan sveta.
Na prvi seji se izvoli izmed svetnikov, na predlog naj-

manj ~etrtine svetnikov komisijo za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po
poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikaci-
jo mandatov za svetnike in ‘upana.

10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi 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 vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandida-
tov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.

13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih teles sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih

teles in na njih razpravljajo.

14. ~len
Svetniki imajo pravico postaviti vpra{anja ‘upanu in

ob~inski upravi ter zahtevati informacije o delu organov ob-
~ine (‘upan, ob~inske uprave, delovnih teles) in druge infor-
macije, ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovna telesa so dol‘ni
odgovoriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahte-
vane informacije. ̂ e svetnik to posebej zahteva, se mu mora
odgovoriti na vpra{anje, oziroma posredovati informacijo
tudi v pisni obliki.

15. ~len
Svetnik lahko na seji sveta ali delovnem telesu pred

glasovanjem obrazlo‘i svoj glas.

16. ~len
Svetnik ne more kazensko odgovarjati, biti poklican na

odgovornost za mnenje, predlog ali glas, ki ga je dal v ob~in-
skem svetu ali v delovnih telesih.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

17. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Vpra{anja oziroma pobude svetnikov morajo biti kratka

in postavljena tako, da je vsebina jasna in razumljiva. V
nasprotnem primeru predsednik sveta svetnika na to opozori
in ga pozove, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

19. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morajo biti

na seji obvezno prisotni ‘upan, tajnik ob~ine, predstojniki
oddelkov v ob~inski upravi, predstavniki upravnih organov
in predsedniki ob~inskih odborov. ̂ e so ‘upan, tajnik ob~ine
ali predstojniki oddelkov ali predsedniki odborov zadr‘ani,
dolo~ijo, kdo jih bo nadome{~al in odgovarjal na vpra{anja in
pobude svetnikov.

20. ~len
Vpra{anje se postavi pisno ali ustno.
Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-

koj posredovati tistemu (‘upanu, tajniku ob~ine, predstojni-
kom oddelkov oziroma predsednikom ob~inskih odborov) na
katerega se nana{a. Odgovor na tak{no vpra{anje mora biti
podan v pisni obliki na prvi naslednji seji.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje, se mora podati pisni odgovor najkasneje skupaj z
vabilom za naslednjo sejo.

21. ~len
Na ustno ali pisno postavljeno vpra{anje na sami seji

sveta se lahko odgovori ustno na isti seji sveta.
Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{a-

nja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje, ni zahteval pisnega odgovora. @upan,
ob~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v
takih primerih pripravijo pisni odgovor.

^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno, obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj na
sami seji, mora podati pisni odgovor najkasneje skupaj z
vabilom za naslednjo sejo.

Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.

22. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra-
{anje na dnevni red prve naslednje seje.

23. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji sveta.
Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot deset minut.

24. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upravi ali delovnemu telesu, ki morajo nanjo odgovoriti naj-
kasneje do dneva sklica naslednje seje sveta.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta, mora
predsednik sveta na njo odgovoriti takoj oziroma jo uvrstiti
na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z odgovorom
predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva, da se pobuda
obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem odlo~i svet z
glasovanjem.
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3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

25. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je. Sej delovnih teles se morajo udele‘evati
tudi ostali ~lani delovnih teles.

Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega
telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa ali tajni{tvo ob~ine najpozneje do za~etka seje. ^e
zaradi vi{je sile ali drugih razlogov, svetnik ne more obvestiti
o svoji odsotnosti predsednika sveta oziroma tajni{tvo ob~i-
ne, mora to storiti takoj, ko je to mogo~e.

26. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno, lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi politi~no stranko, katere ~lan je svetnik,
ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i sej sveta.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

27. ~len
Svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zadevah v okviru

pravic in dol‘nosti ob~ine.

28. ~len
Pristojnosti sveta so podrobneje urejene v statutu ob~ine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, program dela, predsedovanje in
udele‘ba na seji

29. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih s statutom ob~ine.

30. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predlo-
ge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela
mora biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

31. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali na zahtevo

najmanj petine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje
morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
prilo‘eno gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet
odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja ne skli~e seje v roku 10 dni od prejema zahteve za
sklic, lahko skli~e sejo tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa
hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.

32. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu, tajniku ob~ine, predsedniku in ~lanom
nadzornega odbora in politi~nim strankam, ki niso zastopane
v svetu.

33. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, kate-
rih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.

34. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki pred tem obvesti ‘upana. Predlog dnevnega reda
lahko predsedniku predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zah-
tevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i tudi gradivo za sejo.

35. ~len
Svet ne more odlo~ati o zadevah, za katere svetniki niso

dobili gradiva, razen ~e svet odlo~i druga~e.

36. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an, predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne more
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najsta-
rej{i prisotni ob~inski svetnik.

37. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele-

‘evati se sej sveta in na njih razpravlajti o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.
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38. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetni-
kov navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

39. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne more
udele‘iti.

Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na

sejo.
Na za~etku seje lahko predsednik poda pojasnila v zvezi

z delom na seji in drugimi vpra{anji.

40. ~len
Ob~inski svet na za~etku seje dolo~i dnevni red. Pred

pri~etkom razprave po posameznih to~kah dnevnega reda
svet odlo~a o sprejemu sklepov prej{nje seje.

Svetnik lahko da pripombe k sklepom prej{nje seje in
zahteva, da se sklepi ustrezno spremenijo in dopolnijo. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev sklepom
prej{nje seje odlo~i svet.

Sklepi se lahko sprejmejo z ugotovitvijo, da nanje niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejmejo ustrezno spre-
menjeni in dopolnjeni s podanimi pripombami.

41. ~len
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zade-
ve na dnevni red. O predlogih za raz{iritev dnevnega reda
svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsednik na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

42. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem (sprejetem) vrstnem redu. Med sejo lahko svet spre-
meni vrstni red obravnave posameznih to~k dnevnega reda.

43. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlaga-
telj, kadar to ni ‘upan, dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna
obrazlo‘itev sme trajati najve~ 10 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta prigla-
sili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posame-
zen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
~asa.

44. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu. ̂ e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za
razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opo-

minu ne dr‘i dnevnega reda in nadaljuje z govorom in razpra-
vo, mu predsednik lahko vzame besedo.

Zoper odvzema besede lahko svetnik ugovarja. O ugo-
voru odlo~i svet brez razprave. Dolo~be o vodenju in poteku
seje, dol‘ine razprave, vzdr‘evanja reda idr. veljajo oziroma
se smiselno uporabljajo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upa-
na, tajnika ob~ine idr.), ki sodelujejo na seji sveta.

45. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

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

Nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovni-
ka ali dnevnega reda. ̂ e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot 5 minut.

46. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi

pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ̂ e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge ali stali{~a za odlo-
~itev, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov ali stali{~.

Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.

47. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

48. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

49. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med go-

vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo
le predsednik.

50. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsednik izre~i na-

slednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
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51. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besed, ~e sega sogovorniku v besedo, ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji,
tako da onemogo~a delo sveta.

52. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

53. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je hudo kr{en red, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

54. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

55. ~len
Svet veljavno odlo~a (je sklep~en), ~e je na seji navzo~a

ve~ina vseh ~lanov sveta.
Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetni-

kov na seji.

56. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

57. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje le kadar tako dolo~a zakon ali statut, in

kadar to zahteva najmanj ~etrtina svetnikov.

58. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi

in objavi izid glasovanja.

59. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezen svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve,
ali “proti” sprejemu predlagane odlo~itve.

60. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskih izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika sveta ali ~etrtine
svetnikov.

^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsednik
sveta kli~e po abecednem seznamu svetnike, vsak pa se izre-
~e z besedo “za” ali “proti”.

61. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z ‘igom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in
opredelitev “za” in “proti”. Svetnik glasuje tako, da obkro`i
besedo “za” ali “proti”.

62. ~len
Tajno glasovanje vodi tri~lanska komisija, ki jo izvoli

svet na predlog predsednika. Posamezna administrativno-
tehni~na opravila opravlja ob~inska uprava. Svetnikom se
vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika, glasuje pa na prosto-
ru, dolo~enem za glasovanje. V seznamu ~lanov sveta se
sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili glasovnico. Ko svet-
nik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno
skrinjico.

63. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, se tri~lanska komisija lahko

umakne v poseben prostor. V ~asu ugotavljanja izida glaso-
vanja predsednik sveta prekine sejo.

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

pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{e tri~lanska komisija, ki je vodila glasovanje.

Predsednik tri~lanske komisije poda poro~ilo o izidu
glasovanja, predsednik sveta pa poda ugotovitev, da je pred-
log izglasovan s predpisano ve~ino ali da predlog ni izglaso-
van, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je bil
izvoljen, takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasova-
nja na seji sveta.

64. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-

nov sveta, razen ~e ni z zakonom ali statutom ob~ine druga~e
dolo~eno.

Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo-
~ih izrekla “za” njen sprejem.

65. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se glasovanje lahko ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet na predlog svetnika,

ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja ali na
predlog predsednika.

5. Zapisnik seje sveta

66. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo sklepov skrbi sekretar sveta.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo

vodil in sekretar sveta.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3946 [t. 50 – 1. IX. 1995

67. ~len
O delu seje se vodi zvo~ni zapisi, ki se dobesedno

prenese v zapisnik, zvo~ni zapis se hrani 1 leto.
Dobesedni zapisi se na zahtevo izro~ijo svetnikom, pred-

lagateljem in ‘upanu.

68. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila tajnik ob~ine, v skladu s predpisi, ki urejajo
pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

69. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~ili.

6. Predsednik sveta

70. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med

posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

71. ~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.

72. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati naloge predsednika sveta, prevzame naloge pred-
sednika najstarej{i svetnik.

7. Strokovno in administrativno tehni~na opravila za
svet

73. ~len
Strokovna in administrativno-tehni~na opravila za svet

zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.
Predsedniku pri pripravi in vodenju sej sveta pomaga

sekretar sveta, ki opravlja tudi druga opravila potrebna za
nemoteno delo sveta.

Za pripravo zapisnika in sklepov skrbi sekretar sveta.
@upan zagotavlja z zaposlenimi v upravi strokovna in

administrativna tehni~na opravila tudi za delovna telesa ob-
~inskega sveta.

8. Delovna telesa sveta

74. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.

Delovna telesa sveta so komisije in odbori.

75. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i
tudi njegovo sestavo in opredeli njihovo podro~je.

76. ~len
Svet ima naslednje stalne odbore, ki v okviru svojega

delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob-
~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predlo-
ge:

1. Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urbanizem, oko-
lje in prostor

2. Odbor za gospodarstvo, obrt, podjetni{tvo in turizem
3. Odbor za kmetijstvo
4. Odbor za dru‘bene dejavnosti
5. Nadzorni odbor
6. Odbor za poslovno politiko.

77. ~len
Stalne komisije ob~inskega sveta so:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-

vanja
2. Statutarna komisija
3. Komisija za vloge in prito‘be.

78. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

79. ~len
Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa

na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta in ‘upana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega
telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

80. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
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– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

81. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

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

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

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

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

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejema za prora~unsko leto, ki
se za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni
prora~un.

84. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v

skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financi-
rajo iz ob~inskega prora~una.

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

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

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

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

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

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

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

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

89. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a

njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

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

pan, delovno telo sveta ali 5% volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

91. ~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.

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

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

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

93. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~in-

skega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, naj-
manj 7 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka.

94. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah predloga odloka.

95. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka

v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme.

96. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga nadaljuje,

dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek kon~an.

97. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po

vrstnem redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.
Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga

odloka, ki se spreminja, ~lani sveta o njem glasujejo. Na
koncu svet glasuje {e o naslovu odloka in o predlogu odloka
v celoti.

98. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

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

@upan lahko predlaga amandmaje tudi kadar ni sam
predlagatelj odloka.
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Na sami seji se lahko predlaga amandmaje.

99. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmajih.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celotnega besedila predloga odloka z vne-
{enimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi
statutarna komisija ali drug organ, ki ga dolo~i svet.

^e statutarna komisija ali druge organ ugotovi, da so v
odloku o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka, lah-
ko predlaga amandmaje za uskladitev. ^e ni mogo~e pripra-
viti celovitega besedila na isti seji, glasuje svet o sprejetem
odloku na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjen odloka

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

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo-
‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

101. ~len
O predlogu, da naj se odlok sprejme po hitrem postop-

ku, odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

102. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

103. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o

prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet pra-
viloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razpra-
va, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glaso-
vanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

104. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

105. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~bah tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali bo glasovanje javno

ali tajno.
^e svet odlo~i, da bo glasovanje javno, ga izvede po

dolo~bah tega poslovnika.

106. ~len
^e se glasuje 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”.

107. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina navzo-

~ih svetnikov, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na ve~ina.

108. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri 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~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem re-
du.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

109. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

110. ~len
Volitve predsednika in podpredsednika sveta se izvede-

jo v skladu z dolo~ili statuta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

111. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov, ki jo pripravi komisija za mandatna vpra{anja, voli-
tve in imenovanja.

^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji imenujejo (volijo) ~lani posami~no. ̂ e na ta na~in
niso izvoljeni vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posamezno glasovanje na isti seji sveta.

^e tudi na ta 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 delovnega telesa.
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4. Imenovanje pod‘upana

112. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet enega pod‘upana.
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino gla-
sov vseh ~lanov sveta.

5. Imenovanje tajnika ob~ine in sekretarja sveta

113. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana, kandi-

dat pa mora dobiti ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
Sekretarja sveta imenuje svet na predlog predsednika

sveta, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov vseh ~lanov
sveta.

6. Postopek za razre{itev

114. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenova-
nje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen tudi za predlaganje
njihove razre{itve.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino in
na~inom, kot je dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenova-
nje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

115. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni in imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine in sekretarja sveta lahko svet sprejme
sklep, da je dol‘an opravljati funkcijo {e do imenovanja
novega tajnika, vendar ne dalj kot 6 mesecev po dani odstop-
ni izjavi.

VII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

116. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

117. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

118. ~len
Svet obve{~a ‘upana o vseh zadevah, ki jih obravnava

na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posamezne
zadeve.

@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

119. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta. V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno
posebej obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti
razloge za neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

120. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov.

121. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

122. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven

ali nezakonit, zadr‘i objavo takega akta in predlaga ob~in-
skemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji,
pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Predsednik
sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem splo-
{nem aktu na prvo naslednjo sejo.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

123. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sreds-
tvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

124. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
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tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.

Ne~lani sveta lahko po predhodni najavi predsedniku
sveta dobijo besedo, ~e tako odlo~i ob~inski svet.

125. ~len
Javnost se s sej ob~inskih organov izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

126. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

127. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, sklepi sej in druge informacije o delu
ob~inskih organov.

128. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v sklepe sej sveta in v

dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

129. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

130. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

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

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ̂ e se pred-
sednik glede razlage ne more odlo~iti, umakne obravnavano
to~ko z dnevnega reda in nalo‘i statutarni komisiji, da pripra-
vi razlago posamezne poslovni{ke dolo~be do naslednje seje
sveta.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarna ko-
misija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarna komisija ali predsednik, odlo~i svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

132. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati za-

~asni poslovnik ob~inskega sveta sprejet 23. decembra 1994
in spremembe in dopolnitve za~asnega poslovnika sprejete
17. januarja 1995.

133. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06107-11/95
Lenart, dne 6. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LENDAVA

2399.

Na podlagi 41. ~lena statuta Ob~ine Lendava (Uradni
list RS, {t. 32/95) je Ob~inski svet ob~ine Lendava na seji
dne 27. 7. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Lendava

I. SPLOŠNE DOLO^BE

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

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Vpra{anja organizacije in na~ina dela sveta in njegovih

delovnih teles, ki niso urejena s tem poslovnikom, se lahko
uredijo z drugimi akti sveta v skladu s tem poslovnikom.

3. ~len
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem

in mad‘arskem jeziku.
O dvojezi~nem poslovanju organov ob~ine in ob~inske

uprave izda natan~nej{a navodila ‘upan.
Svetniki in ob~ani, pripadniki mad‘arske narodne skup-

nosti, ki so imenovani za ~lane delovnih teles imajo pravico
govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vpra{anja in druge
vloge v mad‘arskem jeziku.

4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e tako

odlo~i svet ali njegovo delovno telo zaradi obravnavanja
zaupnih gradiv ali iz drugih razlogov ali ~e tako dolo~a zakon
ali drug predpis na podlagi zakona.

5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat na mesec.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta.

7. ~len
Svet ima svoj pe~at. Pe~at je okrogle oblike. V sredini

pe~ata je grb Ob~ine Lendava, okrog njega pa napis:
“OB^INSKI SVET LENDAVA - LENDVA KÖZSÉG
TANÁCSA”.
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Pe~at sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na
dopisih in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.

Pe~at sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi de-
lovna telesa sveta in nadzorni odbor.

Pe~at hrani in skrbi za njegovo ustrezno uporabo sekre-
tar sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji pred-

sednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetnikov.
^e seje ne skli~e, jo mora sklicati v navedenem roku,

predsednik volilne komisije.
Najstarej{i novoizvoljeni svetnik lahko zaradi priprave

na prvo sejo skli~e sestanek z nosilci kandidatnih list, s
katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik. Na njegov predlog lahko svet odlo~i, da
vodi prvo sejo drug ~lan sveta.

Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog
najmanj ~etrtine svetnikov – komisijo za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po
poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikaci-
jo mandatov za svetnike in ‘upana.

10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi 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 vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov
ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu. Svetnik,
katerega mandat je sporen ne sme glasovati o potrditvi svoje-
ga mandata. Šteje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem
mandatu odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika
kandidature oziroma liste kandidatov.

Svet odlo~i posebej tudi o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in s tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in pravico glasovati o odlo~itvah sveta. O svoji odsot-
nosti s seje sveta ter o razlogih zanjo mora svetnik obvestiti
predsednika sveta najpozneje do za~etka seje.

13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost izre~i se v katerem

delovnem telesu sveta ‘elijo sodelovati. Svetnik svojo ‘eljo
pisno sporo~i komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja. Pri predlaganju ~lanstva v delovno telo je po-
trebno zagotoviti svetniku, da je ~lan vsaj enega od izbranih
delovnih teles.

14. ~len
Svetnik ima pravico in dol‘nost, da se udele‘uje in

sodeluje na sejah delovnih teles sveta, katerih ~lan je.

15. ~len
Svetnik ima pravico, da se udele‘uje tudi sej delovnih

teles v katerih ni ~lan, razen ~e je za posamezna izmed njih s
tem poslovnikom ali z odlokom o ustanovitvi delovnega
telesa druga~e dolo~eno.

^e se svetnik udele‘i seje delovnega telesa, v katerem
ni ~lan, lahko na njej razpravlja, nima pa pravice glasovati.

16. ~len
Svetnik lahko zahteva od organov ob~ine obvestila in

pojasnila ter vse informacije o njihovem delu, ki jih potrebu-
je za svoje delo in odlo~anje v svetu.

Organi ob~ine so mu dol‘ne posredovati zahtevane in-
formacije. ̂ e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgovo-
riti oziroma posredovati informacijo tudi v pisni obliki.

Vpra{anja in pobude svetnikov

17. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsedujo~i svetnika na to opozori in ga pozove, da
vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

19. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov mora biti na

seji obvezno prisoten ‘upan. ^e je ‘upan zadr‘an, dolo~i,
kdo ga bo nadome{~al in odgovarjal na vpra{anja in pobude
svetnikov.

20. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu in de-

lovnemu telesu.
Vpra{anje se lahko postavi pisno ali ustno.
Na postavljeno vpra{anje se v skladu z zahtevo svetnika

odgovori ustno ali pisno.
Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico

postaviti dopolnilno vpra{anje.

21. ~len
Pisno postavljeno vpra{anje mora svetnik posredovati

vsaj tri dni pred sejo sveta.
Na ustno in pisno postavljeno vpra{anje na sami seji

sveta, se praviloma ne odgovori na isti seji sveta.

22. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev, da se o odgovoru opravi
razprava v svetu, uvrsti predsednik to vpra{anje na dnevni
red prve naslednje seje.

23. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji sveta.
Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet minut.
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24. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta takoj, ko ga prej-

me ‘upanu, ob~inski upravi ali delovnemu telesu, ki morajo
odgovoriti v 30 dneh od dneva, ko je bila pobuda dana.

^e se pobuda nana{a na podro~je dela ob~inskega sveta,
mora predsednik sveta na njo odgovoriti takoj oziroma jo
uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ̂ e svetnik z odgo-
vorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva, da se
pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem odlo~i
svet z glasovanjem.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

25. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa najpozneje do za~etka seje, razen ~e tega ne more
storiti zaradi vi{je sile. ^e zaradi okoli{~in, ki se {tejejo za
vi{jo silo svetnik ne more obvestiti o svoji odsotnosti pred-
sednika sveta do za~etka seje, mora to opraviti takoj, ko je to
mogo~e.

26. ~len
O tem ali je odsotnost svetnika s seje sveta oziroma

delovnega telesa opravi~ena ali neopravi~ena presoja in od-
lo~a predsednik sveta oziroma predsednik delovnega telesa.
^e dvakrat zaporedoma sklicane seje delovnega telesa ni
mo‘no opraviti zaradi odsotnosti ~lanov delovnega telesa,
mora o tem predsednik delovnega telesa obvestiti predsedni-
ka sveta in predlagati ustrezno re{itev.

27. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno, lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neopravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi politi~no stranko, katere ~lan je svetnik,
ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i sej sveta.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

28. ~len
Svet v okviru svojih pristojnosti
a) sprejema:
– statut in odlo~a o spremembi statuta ob~ine,
– poslovnik za svoje delo,
– odloke in druge ob~inske akte,
– prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un prora~una,
– program in letni na~rt varstva pred naravnimi in dru-

gimi nesre~ami;
b) dolo~a:
– organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave ter

nadzoruje njeno delo,
– na~rt delovnih mest v ob~inski upravi na predlog ‘u-

pana,
– nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila

~lanom organov ter delovnih teles,

– dolo~a prispevek za opravljanje komunalnih storitev,
– organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter na~in nji-

hovega delovanja v vojni,
– organizacijo in na~in izvajanja varstva pred po‘arom,

naravnimi in drugimi nesre~ami;
c) odlo~a:
– o dodelitvi koncesij,
– o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin,
– o zadol‘evanju ob~ine,
– o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in statut;
d) voli in razre{uje:
– predsednika ob~inskega sveta in podpredsednika ob-

~inskega sveta;
e) imenuje in razre{uje:
– pod‘upana na predlog ‘upana,
– sekretarja ob~inskega sveta,
– ~lane nadzornega odbora ter ~lane komisij in odborov

ob~inskega sveta,
– volilne komisije za ob~inske volitve,
– predstavnika ob~ine v sosvetu na~elnika upravne enote;
f) daje:
– mnenje k imenovanju vi{jih upravnih delavcev,
– pobudo za sklice zborov ob~anov,
– koncesije,
– soglasje k imenovanju direktorjev javnih zavodov v

skladu z zakoni,
– soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote;
g) ter:
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-

ne gospodarske slu‘be,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev sveta,
– obravnava pobude in predloge, ki jih daje samouprav-

na mad‘arska narodna skupnost o vseh vpra{anjih, ki zadeva-
jo polo‘aj pripadnikov narodnosti.

29. ~len
Svet opravlja tudi druge zadeve iz svoje pristojnosti, ki

jih dolo~ajo zakoni, statut, poslovnik sveta in odloki ter drugi
akti izdani na podlagi tega poslovnika.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

30. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, na predlog predlagateljev dolo~enih s
statutom.

31. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto, lahko tudi za

vsako ~etrtletje posebej, pripravi predsednik sveta po posve-
tovanju s podpredsednikom, ‘upanom in predsedniki delov-
nih teles. V okvirnem programu dela se upo{teva program
dela ‘upana in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter
druge predloge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni
program dela mora biti sprejet najkasneje do konca januarja
za teko~e leto oziroma na za~etku vsakega ~etrtletja.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red vsake seje sveta na podlagi programa dela in po posve-
tu z ‘upanom.
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32. ~len
Izredna seja se skli~e zunaj rednih sej sveta in v ~asu

pred ali po redni seji, kadar ni pogojev za redno sejo.
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahte-
vo ~etrtine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje
morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
prilo‘eno gradivo o zadevah, o katerih naj svet odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja ne skli~e seje sveta v roku 10 dni od prejema zahte-
ve za sklic, lahko skli~e sejo predlagatelj zahteve in vabilu
hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.

33. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu.

34. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, kate-
rim navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.

O kraju in ~asu poteka seje se obvestijo tudi predstavni-
ki lokalnih sredstev javnega obve{~anja.

35. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku sveta predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se izjemoma lahko predlaga
tudi na sami seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom
tudi gradivo za sejo.

36. ~len
Svet ne more obravnavati in odlo~ati o zadevah, glede

katerih svetnikom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo.

37. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi sejo sveta ali posamezno to~-
ko dnevnega reda podpredsednik, ~eprav je predsednik sveta
na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik, niti podpredsednik, vodi sejo svet-
nik, ki ga svet dolo~i na za~etku seje.

38. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan ima pravico udele‘evati se sej sveta in na njih

razpravljati o vseh vpra{anjih, ki so na dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.

39. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetni-
kov navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

40. ~len
Ko predsedujo~i za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsedujo~i nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsedujo~i obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen

na sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

41. ~len
Preden svet preide k dolo~itvi dnevnega reda, odlo~a o

sprejemu zapisnika prej{nje seje.
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in

zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.

Predsedujo~i nato ugotovi, da je sprejet zapisnik, h ka-
teremu ni bilo pripomb, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih
pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.

42. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja.

Zadeve, za katere ‘upan predlaga umik, kadar je sam
predlagatelj, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnev-
nega reda in uvrstijo na dnevni red ene od naslednjih sej.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno ali poslano gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev zadeve na dnevni red.

O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.

Po sprejetih odlo~itvah za umik oziroma za raz{iritev
dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje predlog dnev-
nega reda v celoti.

43. ~len
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.

44. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlaga-
telj, kadar to ni ‘upan, dopolnilno obrazlo‘itev.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta prigla-
sili k razpravi.
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45. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda, ga predsedujo~i

opomni. ^e se tudi po drugem opominu ne dr‘i dnevnega
reda oziroma nadaljuje z govorom oziroma razpravo, mu
predsedujo~i lahko vzame besedo.

Zoper odvzema besede lahko svetnik ugovarja. O ugo-
voru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~ba tega ~lena se smiselno uporablja za vse sodelu-
jo~e na seji vseta.

46. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o kr{itvi

dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujo~i pojasnilo glede kr{itve poslov-

nika ali dnevnega reda. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasni-
lom, odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot 5 minut.

47. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpra-

vi pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ̂ e je
na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in se
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.

Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju-
~eni razpravi, potrebe po posvetovanjih in pridobitve dodat-
nih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujo~i
dolo~i, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo za ta dan kon~a.

48. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

49. ~len
Predsedujo~i kon~a sejo, ko so obravnavane vse to~ke

dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

50. ~len
Za red na seji skrbi predsedujo~i. Na seji 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.

51. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

52. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo, ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji in dolo~be tega poslovnika.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede nadaljuje s kr{itvi-
jo reda na seji, tako, da onemogo~a delo sveta.

53. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

54. ~len
Predsedujo~i lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je red hudo kr{en, lahko predsedujo~i odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

55. ~len
^e predsedujo~i z navedenimi ukrepi ne more ohraniti

reda na seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

56. ~len
Svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~a ve~ina vseh

~lanov sveta.
Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska

ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetni-
kov v sejni sobi.

57. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se praviloma ugotavlja na

za~etku seje, pred vsakim glasovanjem in na za~etku nadalje-
vanja prekinjene seje.

58. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev s tajnim glasovanjem le v prime-

rih, dolo~enih v statutu.

59. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a.
Pred glasovanjem ima svetnik pravico obrazlo‘iti svoj

glas.
Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.

60. ~len
Pri javnem glasovanju lahko posamezen svetnik glasuje

“za” sprejem predlagane odlo~itve, “proti” sprejemu predla-
gane odlo~itve, ali pa glasuje “vzdr`an”.

61. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsedujo~ega, ‘upana ali naj-
manj ~etrtine ~lanov sveta.
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^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
kli~e po seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo “za”,
“proti” ali “vzdr`an”.

62. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za vsako glasovanje se

natisne 22 glasovnic. Glasovnice morajo biti overjene s pe~a-
tom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da ob-
kro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

63. ~len
Tajno glasovanje vodi predsedujo~i s pomo~jo dveh

svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsedujo~ega. Posa-
mezna administrativno-tehni~na opravila glasovanja opravlja
sekretar sveta.

Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsedujo~e-
ga, glasujejo pa na prostoru, predhodno dolo~enem za glaso-
vanje. V seznamu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetni-
ki so dvignili glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.

64. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsedujo~i in izvoljena

svetnika ugotovijo izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, katerih kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so izvedli glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

65. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-

nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno. Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina
navzo~ih ~lanov izrekla “za” njen sprejem.

66. ~len
^e svetnik ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izi-

da glasovanja, se lahko glasovanje na njegov predlog ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave.

5. Zapisnik seje sveta

67. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o kterih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba prilo‘iti original gradiva, ki je bilo predlo-
‘eno oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi sekretar sveta.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo

vodil in sekretar sveta.

68. ~len
O delu na seji sveta se lahko vodijo tudi dobesedni

zapisi (magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom
in drugim gradivom.

69. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan.

70. ~len
Svetniki, ~lani delovnih teles, ki niso svetniki in ‘upan,

imajo pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki je bilo
obravnavano na seji.

V primeru zaupnih gradiv se z njimi postopa v skladu z
zakonskimi dolo~bami.

Predsednik sveta, podpredsednik in sekretar

71. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med

posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

72. ~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.

73. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik oziroma na njegov predlog lahko svet
odlo~i, da opravlja te naloge za~asno drug ~lan sveta.

74. ~len
Svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta pri

pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnike sej sveta in
njegovih delovnih teles ter opravlja druge zadeve po nalogu
predsednika sveta in po poslovniku sveta.

Sekretarja imenuje svet na predlog predsednika sveta v
soglasju z ‘upanom ob~ine.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila
za svet

75. ~len
Strokovna in administrativno tehni~na opravila za svet

in njegova delovna telesa zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v
ob~inski upravi.
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VI. DELOVNA TELESA SVETA

76. ~len
Svet ima stalna in ob~asna delovna telesa, ki jih ustano-

vi v skladu z dolo~ili statuta in tega poslovnika. Poleg delov-
nih teles ustanovljenih s statutom ob~ine, ustanavlja svet
delovna telesa s sklepi, s katerimi dolo~i tudi njihovo sestavo
in opredeli njihovo delovno podro~je. Svet in ‘upan lahko
ustanovita skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skup-
nega delovnega telesa se dolo~i njihova sestava in naloge.

Delovna telesa sveta so odbori in komisije.

77. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo strokovnih podlag za odlo~anje na
svetu in za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za
pripravo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in
drugih aktov sveta.

78. ~len
Stalne komisije sveta so:
1. komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki {teje 6 ~lanov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov svetni-

kov in ‘upana,
– obve{~a svet o primerih, ki imajo za posledico prene-

hanje svetnikovega in ‘upanovega mandata,
– obravnava vpra{anja iz pristojnosti sveta, ki so pove-

zana z volitvami, imenovanji in razre{itvami,
– dolo~i listo kandidatov za sestavo delovnih teles,
– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
2. komisija za pripravo statuta in poslovnika sveta, ki

{teje 6 ~lanov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja uresni~evanje statuta in poslovnika sveta,
– razlaga statut in poslovnik,
– obravnava in daje predloge za spremembe in dopolni-

tve statuta in poslovnika,
– opravlja druge zadeve, dolo~ene s tem poslovnikom;
3. komisija za narodnostna vpra{anja, ki {teje 6 ~lanov

in opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vsa vpra{anja, ki zadevajo polo‘aj in pravi-

ce mad‘arske narodne skupnosti,
– predlaga ukrepe za uresni~evanje pravic narodne skup-

nosti.

79. ~len
Svet ima naslednje stalne odbore, ki v okviru svojega

delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta
in dajejo svetu mnenja in predloge.

Stalni odbori sveta so:
1. odbor za premo‘enje, finance in gospodarska vpra{a-

nja
2. odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ter gospo-

darsko infrastrukturo
3. odbor za dru‘bene dejavnosti.

80. ~len
Odbor za premo‘enje, finance in gospodarska vpra{anja

{teje 7 ~lanov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju pro-

ra~una,
– obravnava letni gospodarski na~rt ob~ine in spremlja

gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem,
– obravnava vpra{anja glede upravljanja in urejanja lo-

kalnih gospodarskih javnih slu‘b in daje mnenje k izbiri
koncesionarja,

– na zahtevo sveta daje mnenje glede vpra{anj s podro~-
ja gospodarstva in financ iz pristojnosti ob~ine.

81. ~len
Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ter gospo-

darsko infrastrukturo {teje 7 ~lanov in opravlja zlasti nasled-
nje naloge:

– obravnava vpra{anja varstva okolja, urejanja prostora
ter gospodarske infrastrukture,

– obravnava prostorske plane ob~ine in prostorsko iz-
vedbene akte,

– pripravlja politiko prostorskega razvoja ob~ine in
spremlja njeno izvr{evanje,

– daje mnenje k sprejetim prostorskim planskim aktom
v zvezi s posameznim posegom v  prostor lokalnega pomena,

– obravnava vpra{anja ureditve mestnega prometa,
– obravnava druga vpra{anja s podro~ja urbanizma.

82. ~len
Odbor za dru‘bene dejavnosti {teje 7 ~lanov in opravlja

zlasti naslednje naloge:
– obravnava vpra{anja v zvezi z izobra‘evanjem, kultu-

ro, informacijsko-dokumentacijsko  dejavnostjo in {portom
ter rekreacijo,

– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov, ki opravljajo dru‘bene javne slu‘be lokalnega po-
mena,

– oblikuje socialno politiko ob~ine in jo predlaga svetu
v sprejem,

– skrbi za smotrno uporabo in pove~anje najemnega
socialnega sklada stanovanj v ob~ini,

– opravlja druge zadeve s podro~ja dru‘benih slu‘b in
sociale.

83. ~len
Seje delovnih teles sklicuje v skladu s programom dela

sveta predsednik delovnega telesa na lastno pobudo in na
zahtevo sveta, ‘upana ali ~etrtine ~lanov delovnega telesa.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa.

Seja delovnega telesa je sklep~na, ~e se je udele‘uje ve~
kot polovica ~lanov. Vsak ~lan lahko zahteva ugotavljanje
sklep~nosti. Seja se lahko tudi ob nesklep~nosti nadaljuje z
obravnavo vpra{anj, o katerih se ne odlo~a. ̂ e je na nesklep~-
ni seji prisotna najmanj ena tretjina ~lanov, lahko ~lani sogla-
sno sklenejo, da obravnavajo tudi vpra{anja, o katerih se
odlo~a, in da se odlo~itve sprejemajo na koresponden~ni seji.
Predsednik delovnega telesa mora sklicati redno sejo, ~e do
konca koresponden~ne seje najmanj ena tretjina ~lanov de-
lovnega telesa ugovarja koresponden~ni seji in zahteva sklic
redne seje.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema sklepe z ve~ino opredeljenih glasov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

VII. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

84. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
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– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Akti sveta se objavljajo v uradnem glasilu, ki ga dolo~i

svet s sklepom.

85. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov sveta.

86. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme svet z dvetretjinsko ve~i-

no navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in dela ob-
~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov
sveta.

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

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

88. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v

skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financi-
rajo iz ob~inskega prora~una.

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

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesesne pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

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

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

91. ~len
S pravilnikom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

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

92. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a

njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine,
razen ~e zakon, statut ali drugi akt ob~ine ne dolo~ajo druga~e.

2. Postopek za sprejem odloka

93. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, delovno

telo sveta ali 5% volivcev v ob~ini. Odlok lahko predlaga
tudi svet krajevne skupnosti.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

94. ~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.

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

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

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

96. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in

‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.

97. ~len
Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah predloga odloka.

98. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka

v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme.

99. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nada-

ljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek

kon~an.

100. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po

vrstnem redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.
Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga

odloka, ~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu svet glasuje
{e o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.

101. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji. @upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar
ni sam predlagatelj odloka.
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Amandma mora biti predlo‘en svetu najmanj 3 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ~etrtina
~lanov sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora
biti obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

102. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vne{enimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pri-
pravi komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta
ali drug organ, ki ga dolo~i svet.

^e komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika
sveta ali drug organ ugotovi, da so v odloku o~itna neskladja
med posameznimi ~leni odloka, lahko predlaga amandmaje
za uskladitev. ̂ e ni mogo~e pripraviti celovitega besedila na
isti seji, glasuje svet o sprejemu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

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

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo-
‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

104. ~len
O predlogu naj se odlok sprejme po hitrem postopku

odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

105. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

106. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o

prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet pra-
viloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razpra-

va, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glaso-
vanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

107. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

108. ~len
Svet lahko o svoji odlo~itvi (odloku ali drugem aktu)

razpi{e referendum.
Svet mora razpisati referendum, ~e tako zahteva naj-

manj 10% volivcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki

imajo pravico voliti ~lane sveta. Odlo~itev je na referendumu
sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

Za vlo‘itev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ure-
jajo zakonodajni referendum.

109. ~len
Svet lahko na svojo pobudo razpi{e posvetovalni refe-

rendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se
ugotovi volja ob~anov. Posvetovalni referendum mora svet
razpisati, ~e to zahteva najmanj 5% volivcev v ob~ini.

Svet razpi{e posvetovalni referendum, preden kon~no
odlo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid posve-
tovalnega referenduma.

Posvetovalni referendum se lahko razpi{e za celotno
obmo~je, ali za del obmo~ja ob~ine.

110. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

uradnem glasilu.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referen-
duma.

Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

111. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VIII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

112. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
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^e svet odlo~i, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

113. ~len
^e se glasuje 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”.

114. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ni dolo~eno druga~ne
ve~ine.

115. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri 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~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem re-
du.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

116. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

117. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta lah-

ko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta. Kandidat za pred-
sednika oziroma podpredsednika sveta je izvoljen z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta.

Predlog za razre{itev predsednika in podpredsednika
sveta lahko poda najmanj ~etrtina ~lanov sveta. Predsednik
oziroma podpredsednik je razre{en, ~e za predlog za razre{i-
tev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

118. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji imenujejo ~lani posami~no. ^e na ta na~in niso
izvoljeni vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.

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

4. Imenovanje pod‘upana

119. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet pod‘upana.
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino gla-
sov vseh ~lanov sveta.

5. Postopek za razre{itev

120. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenova-
nje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

6. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

121. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom sveta, funkcionarjem in drugim voljenim in
imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet sprejel ugo-
tovitveni sklep o odstopu.

IX. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

122. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

123. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

124. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posa-
mezne zadeve.
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@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

125. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev sveta. Na vsaki seji

sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu zaposleni v
ob~inski upravi o izvr{evanju sklepov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

126. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

127. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

128. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt sveta neustaven ali nezakonit,

zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga svetu, da o njem
ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora navesti
razloge za zadr‘anje. Predsednik sveta mora uvrstiti ponovno
odlo~anje o zadr‘anem splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo
sveta.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

129. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sreds-
tvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

X. JAVNOST DELA

130. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.

131. ~len
Javnost se s sej organov ob~ine izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

132. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in

ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporo~ila in poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in
odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.

133. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.

134. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

135. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

XI. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

136. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

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

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ̂ e se pred-
sednik glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in nalo‘i
komisiji za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta, da
pripravi razlago posamezne poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika komisija za
pripravo statuta in poslovnika sveta.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala komisija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika
sveta, odlo~i svet.

XII. KON^NA DOLO^BA

138. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01300-0003/95
Lendava, dne 26. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Lendava

Anton Bala‘ek l. r.
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LJUTOMER

2400.

Na podlagi 9. ~lena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list SRS, {t. 29/86), 7. ~lena odloka o ureditvi cestnega
prometa v mestu in naseljih na obmo~ju Ob~ine Ljutomer (Urad-
ni list SRS, {t. 20/88) 60. ~lena statuta Ob~ine Ljutomer (Urad-
ni list RS, {t. 41/95) in sklepa IS SO Ljutomer z dne 17. 5. 1994
izdaja ‘upan Ob~ine Ljutomer

O D R E D B O
o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer

1. ~len
S to odredbo se na obmo~ju mesta Ljutomer dolo~a cestno

prometna ureditev na mestnih ulicah, cestah in trgih.

2. ~len
Prednostna cesta – obvoznica je Pre{ernova cesta do kri-

‘i{~a z ulico Slavka Osterca, ulica Slavka Osterca in Ulica Rajh
Nade od kri‘i{~a z ulico Slavka Osterca s priklju~kom na Or-
mo{ko cesto in Ormo{ka cesta, ter Jeruzalemska cesta.

3. ~len
Enosmerne ceste so:
– Ulica Jana Ribi~a z uvozom iz Poljske poti in izvozom

na U‘i{ko cesto,
– Ulica Vinka Megle z uvozom iz U‘i{ke ulice in izvozom

na Poljsko pot,
– del Volkmerjeve ulice med Vrtno ulico in Kau~i~evo

ulico z uvozom iz Vrtne in izvozom iz Vrtne in izvozom na
Kau~i~evo, Severni del Volkmerjeve ulice ima dvosmeren pro-
met s tem, da se za zavijanje v levo uporablja vezalka med
Volkmerjevo ulico in Starim trgom. Pri izvozu na Ormo{ko
cesto pa je obvezna smer desno,

– Vrazova ulica z uvozom iz Starega trga in izvozom na
Postru‘nikovo ulico,

– Postru‘nikova ulica z uvozom iz Miklo{i~evega trga in
izvozom na Stari trg,

– Ulica Cirila Jure{a z uvozom iz Miklo{i~evega trga in
izvozom na Pre{ernovo ulico,

– del Razlagove ulice med Kajuhovo ulico in Miklo{i~e-
vim trgom z uvozom iz Kajuhove ulice in izvozom na Miklo{i-
~ev trg,

– Keren~i~eva ulica z uvozom iz Glavnega trga in izvo-
zom na Miklo{i~ev trg,

– Ulica Frana Kova~i~a z uvozom iz U‘i{ke ulice in izvo-
zom na Ulico Rajh Nade,

– Ulica Viktorja Kukovca z uvozom in Ulice Rajh Nade in
izvozom na Ulico Slavka Osterca,

– Cesta ob Blagovnici na Glavnem trgu je enosmerna v
smeri Ormo{ke ceste,

– na izvozu vseh enosmernih ulic se postavi prometni
znak STOP,

– cesta ob zgradbi PTT Ljutomer na Glavnem trgu je
enosmerna v smeri Pre{ernove ceste;

– del Ormo{ke ceste od kri‘i{~a s Starim trgom preko
Glavnega trga po Pre{ernovi cesti do kri‘i{~a s Kajuhovo ulico,

– na Starem trgu je kro‘ni enosmerni promet okrog zeleni-
ce v smeri nasprotno urinemu kazalcu,

– Avtobusna postaja – uvoz iz severne strani, izvoz iz
ju‘ne strani.

4. ~len
Slepe ulice so:
– Zacherlova ulica – oba kraka,
– vzhodni del ulice Bratov Pihlar,
– vzhodni del Vrtne ulice,
– Ulica ob progi,
– Ulica Frana Kova~i~a – odsek proti gasilskemu domu,
– Maistrova ulica,

– Cankarjeva ulica,
– Grosmanova ulica,
– Ulica I. Slovenskega tabora,
– Trstenjakova ulica,
– Ulica Staneta Rozmana,
– severni del Kidri~eve ulice,
– Ulica 9. maja.

5. ~len
Za motorni promet je zaprta Ulica Jo{ka Berdena.

6. ~len
Za tovorni promet je v celoti zaprt (razen za dostavo)

Glavni trg s tem, da se tovorni promet z ustreznimi znaki
preusmeri na obvoznico.

7. ~len
Dostava blaga k trgovinama Vesna – Blagovnica in Seme-

narna Ljubljana enota Ljutomer se opravlja iz Posru‘nikove ulice.
Dostava blaga k trgovinam na Glavnem trgu in Starem

trgu se opravlja iz Glavnega in Starega trga.
Dostava blaga v trgovino Sava – prodajalna Ljutomer se

opravlja iz Pre{ernove ceste.
Dostava blaga v trgovino Kolonijale – prodajalna Klas se

opravlja iz Kajuhove ulice.
Dostava se opravlja dnevno od 6. do 11. ure. ^as razkla-

danja je dovoljen najve~ 30 minut.

8. ~len
Na vseh ostalih mestnih ulicah je dovoljen dvosmerni

promet.

9. ~len
Ustavljanje in parkiranje motornih vozil na vozi{~u je s

prometnimi znaki prepovedano na Ormo{ki cesti, Jeruzalemski
cesti, Ulici Rajh Nade, Ulici Slavka Osterca, Pre{ernovi ulici,
Kolodvorski ulici in vseh ostalih ulicah, na katerih niso urejena
parkirna mesta.

10. ~len
Na glavnem trgu, na ju‘nem delu Starega trga, na Miklo{i-

~evem trgu, Ulici Jure{a Cirila in delu Pre{ernove ulice od
Glavnega trga do Kajuhove ulice se za parkiranje uvede modra
cona s katero se omejuje ~as brezpla~nega parkiranja do 2 ur.
Po izteku tega ~asa pa se pla~uje parkirnina, ki bo dolo~ena s
posebnim predpisom.

11. ~len
Za postavitev in redno vzdr‘evanje cestno-prometne sig-

nalizacije ter opremo ulic, cest in trgov z drugimi napravami, ki
zagotavljajo varnost cestnega prometa po tej odredbi, skrbi
Krajevna skupnost Ljutomer in Cestno podjetje Murska Sobota
(upravljalec cest in ulic).

12. ~len
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja Policijska po-

staja Ljutomer in Ob~inska komunalna nadzorstvena slu‘ba.

13. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o

ureditvi cestnega prometa v mesto Ljutomer (Uradni list SRS,
{t. 20/89).

[t. 347-1/95
Ljutomer, dne 24. avgusta 1995.

@upan
Ob~ine Ljutomer

Ludvik Bratu{a dr. vet. med. l. r.
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7. ~len
3. Odbor za kmetijstvo in prehrano ima predsednika in

{est ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, veterinarstvo, lovstvo

in ribi{tvo,
– rabo in varstvo kmetijskih povr{in in gozdnih povr{in,
– politiko in sistem cen ter intervencije na trgu osnovnih

kmetijskih proizvodov,
– celostni razvoj pode‘elja,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

8. ~len
4. Odbor za prora~un in finance ima predsednika in {est

~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una,
– predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispevkov,

taks in drugih prihodkov ter izvajanje dav~ne politike v ob~ini,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

9. ~len
5. Odbor za dru‘bene dejavnosti ima predsednika in {est

~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– otro{ko varstvo in varstvo pred{olskih otrok,
– vzgojo in izobra‘evanje,
– zdravstveno dejavnost,
– socialno varstvo,
– kulturno dejavnost,
– zaposlovanje in {tipendijsko politiko,
– podro~je kulture in varstvo kulturne dedi{~ine,
– {port in rekreacijo,
– dru{tva,
– raziskovalno dejavnost,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

10. ~len
6. Odbor za gospodarsko infrastrukturo ima predsednika

in {est ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– delovanje ob~inskih javnih slu‘b s podro~ja gospodar-

ske infrastrukture,
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– graditev in vzdr‘evanje vodovoda, energetskih in drugih

komunalnih objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– varstvo in urejanje voda,
– rekreacijske in druge povr{ine,
– varstvo pred hrupom,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

11. ~len
7. Odbor za mednarodne odnose ima predsednika in {est

~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– povezovanje na gospodarskem, kulturnem, {portnem in

drugih podro~jih z mestnimi ob~inami sosednjih dr‘av, z ob~i-
nami in mesti v dr‘avah, kjer ‘ivijo zamejski Slovenci, izseljen-
ci in kjer za~asno delajo ob~ani mestne ob~ine,

– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

12. ~len
8. Odbor za civilno za{~ito, po‘arno varnost in redarstvo

ima predsednika in {est ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– podro~je za{~ite in re{evanja,

MURSKA SOBOTA

2401.

Na podlagi 31. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 – odlo~ba US
RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in 23. ter 51. ~lena
statuta Mestne ob~ine Murska Sobota (Uradni  list RS, {t. 28/
95) je svet Mestne ob~ine Murska Sobota na seji dne 18. julija
1995 sprejel

O D L O K
o delovnem podro~ju in sestavi delovnih teles mestnega

sveta Mestne ob~ine Murska Sobota

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom dolo~a mestni svet Mestne ob~ine Murska

Sobota delovno podro~je in sestavo delovnih teles mestnega
sveta.

Odbori, komisije in sveta mestnega sveta (v nadaljevanju:
delovna telesa) v okviru svojega delovnega podro~ja obravna-
vajo zadeve iz pristojnosti mestnega sveta in dajejo mestnemu
svetu mnenja in predloge.

2. ~len
Mestni svet ima delovna telesa, ki jih dolo~a statut Mestne

ob~ine Murska Sobota.

3. ~len
Predsednika in ~lane delovnih teles imenuje mestni svet

na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja izmed ~lanov mestnega sveta in drugih ob~anov.

Predsednika delovnega telesa imenuje mestni svet izmed
~lanov mestnega sveta.

Delovna telesa sprejemajo svoje odlo~itve z ve~ino glasov
prisotnih ~lanov.

4. ~len
Predsednika in ~lane komisije za mandatna vpra{anja, vo-

litve in imenovanja imenuje mestni svet izmed ~lanov mestnega
sveta.

II. DELOVNA TELESA

A) ODBORI

5. ~len
1. Odbor za urbanizem in urejanje prostora ima predsedni-

ka in {est ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– prostorsko planiranje, urbanisti~no na~rtovanje in druge

posege v prostor,
– urejanje trgov in ulic,
– varstvo okolja in ekologijo,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

6. ~len
2. Odbor za gospodarstvo, podjetni{tvo in drobno gospo-

darstvo ima predsednika in {est ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– gospodarski razvoj ob~ine,
– vzpodbujanje mo‘nosti razvoja podjetni{tva in drobne-

ga gospodarstva,
– ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj podjetni{-

tva in drobnega gospodarstva,
– uvedbo olaj{av za razvoj podjetni{tva in drobnega gos-

podarstva,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3963[t. 50 – 1. IX. 1995

– razvoj in u~inkovitost delovanja subjektov na podro~ju
za{~ite in re{evanja,

– finan~ne na~rt in financiranje nalog na podro~ju po‘ar-
nega varstva in civilne za{~ite ter drugih subjektov na podro~ju
za{~ite in re{evanja,

– redarstvo,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

13. ~len
9. Odbor za informiranje ima predsednika in {est ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta s podro~ja informiranja.

14. ~len
10. Odbor za turizem in turisti~no promocijo ob~ine ima

predsednika in {est ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– razvoj dejavnosti na podro~ju turizma in gostinstva,
– turisti~no promocijo ob~ine,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

B) KOMISIJE

15. ~len
11. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja ima predsednika in {est ~lanov.
Pristojnosti komisije za mandatna vpra{anja, volitve in

imenovanja so urejene v poslovniku mestnega sveta.

16. ~len
12. Komisija za statut in pravna vpra{anja ima predsedni-

ka in {est ~lanov.
Komisija
– pripravlja predlog statuta in poslovnika ter spremembe

in dopolnitve statuta mestne ob~ine in poslovnika o delu mest-
nega sveta,

– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlo-
kov mestnega sveta,

– zunaj sej mestnega sveta daje razlago poslovnika,
– obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov,

katere potrjuje ali daje soglasje mestni svet,
– na zahtevo mestnega sveta daje mnenja o zakonitosti

aktov, ki jih obravnava in sprejema mestni svet,
– pomaga pri pripravi statutov krajevnih skupnosti.

17. ~len
13. Komisija za pro{nje in prito‘be ima predsednika in

{est ~lanov.
Komisija obravnava
– vloge in prito‘be ob~anov v zadevah, ki se re{ujejo

izven upravnega postopka,
– vloge in prito‘be ob~anov nad delom mestne uprave,
– vloge in prito‘be ob~anov v zadevah, ki jih komisiji

odstopijo drugi organi za vloge in prito‘be.
– in ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet.

18. ~len
14. Komisija za delitev premo‘enja (za~asna komisija)

ima predsednika in {est ~lanov.
Komisija obravnava akte in problematiko iz pristojnosti

mestnega sveta, ki se nana{a na:
– ureditev premo‘enjskopravnih razmerij po 100. ~lenu

zakona o lokalni samoupravi.

19. ~len
15. Komisija za romska vpra{anja ima predsednika in {est

~lanov.
Komisija obravnava akte in problematiko iz pristojnosti

mestnega sveta, ki se nana{a na:
– polo‘aj, pravice in razvojne mo‘nosti pripadnikov rom-

ske skupnosti,
– vpra{anja varstva, vzgoje in izobra‘evanja pripadnikov

romske skupnosti,

– razvoja kulturne dejavnosti in drugih oblik dejavnosti
pripadnikov romske skupnosti,

– in ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet.

20. ~len
16. Komisija za nagrade in priznanja ima predsednika in

{est ~lanov.
Komisija:
– pripravlja akte, ki se nana{ajo na podelitev nagrad in

priznanj mestne ob~ine,
– obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad mest-

ne ob~ine,
– daje mnenja k posameznim predlogom za podelitev priz-

nanj in nagrad.
– obravnava ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni

svet.

C) SVETA

21. ~len
17. Svet za varnost cestnega prometa ima predsednika in

{est ~lanov.
Svet obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mest-

nega sveta, ki se nana{a na:
– podro~je varnosti cestnega prometa;
– pospe{evanje prometne vzgoje, izobrazbo in etiko ude-

le‘encev v cestnem prometu;
– urejanje lokalnega prometa,
– prometno ureditev,
– pripravo in izvedbo akcij v zvezi z varnostjo cestnega

prometa na obmo~ju mestne ob~ine,
– dajanje predlogov za izbolj{anje varnosti cestnega pro-

meta,
– sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s promet-

no vzgojo,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet.

22. ~len
18. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima pred-

sednika in {est ~lanov.
Svet:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju

do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga
izbolj{ave,

– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospo-
darskih javnih slu‘b,

– in obravnava ostalo problematiko iz pristojnosti mestne-
ga sveta, ki mu jo dodeli mestni svet.

23. ~len
Delovna telesa obravnavajo, poleg vpra{anj, ki so navede-

na v ~lenih tega odloka, o pristojnostih, {e druga vpra{anja iz
podro~ij, za katera so ustanovljena, v skladu z zakoni, statutom
in drugimi akti mestne ob~ine.

24. ~len
Na~in dela, postopek odlo~anja in druga vpra{anja za delo

delovnih teles so urejena v poslovniku o delu mestnega sveta.

III. KON^NI DOLO^BI

25. ~len
Z dnem ko za~ne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
– odlok o sestavi, pristojnosti in nalogah komisije za ka-

drovska in administrativna vpra{anja, volitve in imenovanja
Skup{~ine ob~ine Murska Sobota (Uradne objave, 19/82)

– odlok o sestavi, pristojnostih in nalogah Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Skup{~ine ob~ine Murska
Sobota (Uradne  objave, {t. 20/82)

– odlok o ustanovitvi in pristojnosti komisije za statutarna
in pravna vpra{anja (Uradne  objave, {t. 4/75)
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– odlok o pristojnostih in nalogah komisije za pro{nje in
prito‘be (Uradne  objave, {t. 18/74).

26. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 021-21/95
Murska Sobota, dne 18. julija 1995.

Predsednik
mestnega sveta
Mestne ob~ine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

2402.

Na podlagi 14. in 95. ~lena statuta Mestne ob~ine Murska
Sobota (Uradni list RS, {t. 28/95) in 90. ~lena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, {t. 18/91 in 21/94) je svet Mestne
ob~ine Murska Sobota na seji dne 18. julija 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne ob~ine

Murska Sobota

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad Mestne

ob~ine Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: sklad) z name-
nom, da se zagotovi izvajanje ob~inskega stanovanjskega pro-
grama, vzpodbuja stanovanjska gradnja, prenova in vzdr‘eva-
nje stanovanj in stanovanjskih hi{.

2. ~len
Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznostmi,

dolo~enimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statu-
tom sklada.

Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim
premo‘enjem.

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj ra~un.
Sklad se vpi{e v sodni register.

3. ~len
Ime sklada je: Stanovanjski sklad Mestne ob~ine Murska

Sobota.
Sede‘ sklada je: Murska  Sobota, Kardo{eva 2.
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.

II. DEJAVNOST SKLADA

4. ~len
Dejavnost sklada je:
– gospodarjenje s stanovanji, prene{enimi na sklad,
– gradnja in nakup stanovanj, s posebnim poudarkom na

pridobivanju socialnih in neprofitnih stanovanj,
– dolo~anje in spremljanje najemnin za socialna stanova-

nja, ter ostala stanovanja prene{ena na sklad,
– oddajanje socialnih, neprofitnih in slu‘benih stanovanj

v najem ter poslovnih prostorov, sklepanje in odpoved najem-
nih pogodb,

– zagotavljanje prenove stanovanj in stanovanjskih hi{,
– dodeljevanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj in

stanovanjskih hi{,
– opravljanje drugih nalog dolo~enih z zakonom, odlo-

kom in statutom sklada.

III. SREDSTVA SKLADA

5. ~len
Sklad pridobiva sredstva:
– iz ob~inskega prora~una,
– iz sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stano-

vanjskih hi{,
– iz najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– iz republi{kega stanovanjskega sklada,
– z vra~ili stanovanjskih kreditov,
– iz namenskih dotacij doma~ih in tujih pravnih oseb,
– z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.

6. ~len
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizi~ne

osebe, ki izpolnjujejo pogoje, dolo~ene s posebnim pravilni-
kom, ki ga sprejme upravni odbor sklada.

Denarna sredstva, ki so namenjena za posojila pravnim in
fizi~nim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.

IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA

7. ~len
Sklad ima naslednje organe:
– upravni odbor,
– nadzorni odbor.

1. Upravni odbor

8. ~len
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in {est

~lanov.
Predsednika in ~lane upravnega odbora imenuje in razre-

{uje svet Mestne ob~ine Murska Sobota za dobo dveh let.
Enega ~lana upravnega odbora imenuje svet za varstvo pravic
najemnikov.

Predstojnik mestnega upravnega organa pristojnega za sta-
novanjsko gospodarstvo je po funkciji ~lan upravnega odbora.

9. ~len
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut sklada,
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– sprejema in objavi pravilnik in razpis posojil,
– imenuje in razre{uje direktorja sklada,
– sprejema finan~ni na~rt,
– sprejema nalo‘beno politiko,
– sprejema zaklju~ni ra~un in letno poro~ilo o poslovanju

in rezultatih dela sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju,
– opravlja druge naloge, dolo~ene s statutom sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren svetu mestne

ob~ine.

10. ~len
Upravni odbor sklada lahko za re{evanje posameznih za-

dev iz pristojnosti sklada imenuje stalna ali za~asna delovna
telesa.

Podrobnej{a organizacija in pristojnosti delovnih teles
sklada se dolo~ijo s statutom sklada in poslovnikom o delu
delovnih teles sklada.

2. Nadzorni odbor

11. ~len
Delo upravnega odbora sklada, finan~no poslovanje skla-

da in zakonitost delovanja sklada nadzira nadzorni odbor, ki
ima predsednika in dva ~lana.

Predsednika in ~lana nadzornega odbora imenuje svet
mestne ob~ine za dobo dveh let in po izteku ne morejo biti
ponovno imenovani.
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12. ~len
Nadzorni odbor o svojem delu poro~a svetu mestne ob~ine.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren svetu mestne

ob~ine.
13. ~len

^lani upravnega in nadzornega odbora, ter delovnih teles
sklada in njihovi o‘ji dru‘inski ~lani ne morejo opravljati de-
javnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.

3. Direktor sklada

14. ~len
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov sklic,
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, tem od-

lokom in statutom sklada.
Direktor sklada je lahko zaposlen kot delavec sklada.

15. ~len
Mestni svet daje soglasje k:
– statutu sklada,
– nalo‘beni politiki sklada in finan~nemu na~rtu,
– zaklju~nemu ra~unu sklada in letnemu poro~ilu o poslo-

vanju sklada in rezultatih dela sklada,
– imenovanju in razre{itvi direktorja sklada.

V. KONSTITUIRANJE SKLADA

16. ~len
Sklad pri~ne z delom, ko je sprejet statut, imenovan uprav-

ni odbor in direktor.
Statut sklada dolo~a zlasti:
– notranjo organizacijo in na~in poslovanja sklada,
– naloge in pristojnosti upravnega odbora,
– pooblastila za zastopanje,
– imenovanje in mandat, ter naloge delovnih teles sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta sklada,
– druga vpra{anja, ki so pomembna za delo sklada.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju s svetom

mestne ob~ine.
Konstituiranje sklada ugotovi svet mestne ob~ine s skle-

pom.
17. ~len

Za opravljanje finan~nih, administrativnih in drugih stro-
kovno tehni~nih opravil organizira sklad lastno strokovno slu‘-
bo oziroma pooblasti druge strokovne slu‘be. Do organiziranja
lastne strokovne slu‘be opravlja navedena opravila mestni
upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo.

18. ~len
Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih

bo izvajal v teko~em letu. Sklad oblikuje plan na podlagi spre-
jetega ob~inskega stanovanjskega programa.

VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

19. ~len
Z dnem ustanovitve sklada prenese mestna ob~ina na sklad

vsa stanovanja, katerih lastnica je postala po dolo~ilu prvega
odstavka 113. ~lena stanovanjskega zakona in vsa stanovanja, na
katerih je pridobila lastninsko pravico do konstituiranja sklada.

Z dnem ugotovitve konstituiranja sklada prenese Mestna
ob~ina Murska Sobota na sklad vsa denarna sredstva pridoblje-
na s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke pridobljene
iz naslova gospodarjenja s stanovanji.

20. ~len
Za vsa sredstva, ki jih mestna ob~ina prenese na sklad, se

izdelajo bilance po stanju na dan konstituiranja sklada.

Sklad izdela na osnovi zaklju~nih bilanc otvoritveno bi-
lanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski
program sklada.

21. ~len
Ta odlok pri~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 361-1/95
Murska Sobota, dne 18. julija 1995.

Predsednik
sveta Mestne ob~ine Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

2403.

Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 37. ~lena
statuta Mestne ob~ine Murska Sobota (Uradni list RS, {t. 28/95)
je ‘upan Mestne ob~ine Murska Sobota dne 18. julija 1995
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na~rta za obnovo

~istilne naprave v Murski Soboti

I
Javno se razgrne osnutek lokacijskega na~rta za obnovo

~istilne naprave v Murski  Soboti, ki ga je pod {t. 1/95-LN/MS,
v juliju 1995 izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem – dru‘-
ba za na~rtovanje in in‘eniring d.o.o. Murska  Sobota.

II
Osnutek lokacijskega na~rta se razgrne v izlo‘bi zgradbe

Mestne ob~ine Murska Sobota (Slovenska ulica) ter na sede‘u
krajevnih skupnosti mesta Murska Sobota, Kocljeva ul. 4 (Dom
upokojencev).

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

Po potrebi bo v ~asu javne razgrnitve organizirana javna
razprava, kraj in ~as le-te bo dolo~en naknadno.

III
V ~asu javne razgrnitve lahko dajo ob~ani, organi, organi-

zacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku lokacijskega na~r-
ta Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne slu‘be mestne uprave Mestne ob~ine Murska Sobota,
Kardo{eva 2.

IV
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 353-9/95
Murska Sobota, dne 18. julija 1995.

@upan
Mestne ob~ine Murska  Sobota

Andrej Geren~er l. r.

TREBNJE

2404.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) je Ob~in-
ski svet ob~ine Trebnje na 7. seji dne 30. 6. 1995 sprejel
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S T A T U T
Ob~ine Trebnje

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta statut ureja, oziroma dolo~a, temeljna na~ela organiza-

cije in delovanja Ob~ine Trebnje (v nadaljevanju: ob~ina) in
njenih organov, organov ob~inskega sveta, krajevne skupnosti;
njihove pristojnosti in naloge, na~in njihovega financiranja,
na~ela organiziranosti in delovanja njihovih organov; organiza-
cijo ob~inske uprave in javnih slu‘b, premo‘enja in financiranja
ob~ine, splo{ne in posami~ne akte ob~ine, varstvo ob~ine v
razmerju do dr‘ave in drugih ob~in, na~in sodelovanja ob~anov
pri sprejemanju odlo~itev v ob~ini in {ir{ih lokalnih samou-
pravnih skupnostih ter druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

2. ~len
Obmo~je ob~ine obsega naslednja z zakonom dolo~ena

naselja:
Ar~elca, Artmanja vas, Babna Gora, Beli Gri~, Bel{inja

vas, Bene~ija, Bistrica, Bitnja vas, Bi~, Blato, Bogne~a vas,
Breza, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Mirni, Brezovica
pri Trebelnem, Brinje, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Ce-
sta, Cikava, Cirnik, ^ate‘, ^e{njevek, ^e{njice pri Trebelnem,
^ilpah, ^u‘nja vas, Debenec, De~ja vas, Dobrava, Dobravica
pri Velikem Gabru, Dobrni~, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobra-
va, Dolenja Nem{ka vas, Dolenja vas pri ^ate‘u, Dolenje Jese-
nice, Dolenje Kamenje pri Dobrni~u, Dolenje Laknice, Dolenje
Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabu-
kovje, Dolenji Podbor{t pri Trebnjem, Dolenji Pod{umberk,
Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri [entlovrencu, Dolnje Prapre~e,
Draga pri [entrupertu, Dre~ji Vrh, Glinek, Goljek, Gombi{~e,
Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nem{ka vas, Gorenja vas,
Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenja vas
pri ^ate‘u, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamenje pri Dobrni~u,
Gorenje Laknice, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve,
Gorenje Selce, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Gorenji
Podbor{t pri Veliki Loki, Gorenji Pod{umberk, Gorenji Vrh pri
Dobrni~u, Gornje Prapre~e, Gradi{~e pri Trebnjem, Gri~ pri
Trebnjem, Grm, Grmada, Hom, Hrastno, Hrastovica, Hudeje,
Iglenik pri Veliki Loki, Jel{evec, Jezero, Kamni Potok, Kam-
nje, Kne‘ja vas, Korenitka, Korita, Kri‘, Kri‘ni Vrh, Kri{ka
Reber, Krtina, Kru{ni vrh, Kukenberk, Lipnik, Lisec, Log, Log
pri @u‘emberku, Lokve pri Dobrni~u, Lukovek, Lu‘a, Mala
Loka, Mala [evnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Cirnik
pri [entjan‘u, Mali Gaber, Mali Videm, Maline, Martinja vas,
Martinja vas pri Mokronogu, Ma~ji Dol, Ma~kovec, Medved-
jek, Meglenik, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Mirna vas,
Mokronog, Most, Mrzla Lu‘a, Muhabran, Ob~ine, Odrga,
Okrog, Orlaka, Ornu{ka vas, Ostro‘nik, Pekel, Pluska, Podli-
sec, Podturn, Potok, Praprotnica, Prelesje, Preska pri Dobrni~u,
Prim{tal, Pristavica pri Velikem Gabru, Pugled pri Mokronogu,
Pu{~ava, Radna vas, Rakovnik pri [entrupertu, Ravne, Ravnik,
Razbore-Del, Ra~je selo, Rde~i Kal, Replje, Rep~e, Reva, Rib-
jek, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri Trebelnem, Roje
pri ^ate‘u, Ro‘enberk, Ro‘empelj, Ro‘ni Vrh, Sajenice, Seje-
nice, Sela pri [umberku, Selo pri Mirni, Selska Gora, Slep{ek,
Slovenska vas, Srednje Laknice, Stan, Stara Gora, Stehanja vas,
Stranje pri Dobrni~u, Stranje pri Velikem Gabru, Stra‘a, Stude-
nec, Sv. Vrh, Svetinja, [ahovec, [entlovrenc, [entrupert, [ev-
nica, [kovec, [krjan~e, [krljevo, [maver, [tatemberk, [tefan
pri Trebnjem, Trbinc, Trebanjski Vrh, Trebelno, Trebnje, Tr-
nje, Trstenik, Vavp~a vas pri Dobrni~u, Velika Loka, Velika
Strmica, Velika [evnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki
Videm, Vesela Gora, Vol~ja Jama, Vol~je Njive, Vrbovec, Vrh,
Vrh pri Trebelnem, Vrhovo pri [entlovrencu, Vrhtrebnje, Vrta-
~e, Zabrdje, Zabukovje, Zagorica, Zagorica pri Dobrni~u, Za-
gorica pri Velikem Gabru, Zagorica pri ^ate‘u, Zaloka, Zavrh,
Zidani Most, @abjek, @elezno, @ubina.

Obmo~je ob~ine Trebnje se lahko v skladu z zakonom
spremeni.

3. ~len
Ob~ina skrbi za uresni~evanje in varovanje pravic in kori-

sti svojih ob~anov v okviru svojih pristojnosti.
V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje

zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi
zakoni ter naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko
pristojnost dr‘ava.

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

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

in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami, pokrajinami ter
se povezuje v pokrajino.

Ob~ina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
dr‘av ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

5. ~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.

6. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine je v Trebnjem,

Goliev trg 5.
Ob~ina ima svoj grb, zastavo in pe~at. Zastavo sprejme

ob~inski svet s statutarnim sklepom.
Pe~at je okrogle oblike, premera 35 mm, z navedbo imena

in sede‘a ob~ine. V sredini pe~ata je grb ob~ine.
Napis in grb Ob~ine Trebnje se sprejemata s statutarnim

sklepom.

7. ~len
Ob~ina ima dva spominska dneva: 10. april – rojstni da-

tum Pavla Golie in 29. junij – rojstni datum Friderika Baraga.

8. ~len
Krajevna skupnost je pravna oseba.
V ob~ini so naslednje krajevne skupnosti:
– ^ate‘, Dobrni~, Dolenja Nem{ka vas, Kne‘ja vas, Mir-

na, Mokronog, Ra~je selo, Sela pri [umberku, Svetinja, [entlo-
vrenc, [entrupert, [tefan, Trebelno, Trebnje, Velika Loka in
Veliki Gaber.

V skladu s posebnim odlokom sveta se lahko spremeni
tudi {tevilo in obmo~je krajevnih skupnosti.

9. ~len
Nove krajevne skupnosti ustanovi ob~inski svet z odlo-

kom na osnovi referenduma, po predhodnem ugotavljanju inte-
resa na zborih krajanov.

Referendum o oblikovanju krajevne skupnosti razpi{e ob-
~inski svet v skladu z veljavno zakonodajo. Odlo~itev o obliko-
vanju krajevne skupnosti je sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina
tistih, ki so se udele‘ili referenduma.

Referendum je veljaven, ~e se ga je udele‘ila najmanj
polovica volilnih upravi~encev z obmo~ja, za katerega se obli-
kuje krajevna skupnost.

10. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet, ki lahko {teje najve~ 15

~lanov, ki se izvolijo iz posameznih naselij ali iz ve~ naselij
krajevne skupnosti po ve~inskem sistemu.

^lani sveta izvolijo predsednika sveta in nadzorni odbor,
lahko pa izvolijo tudi podpredsednika in tajnika sveta.

^lane sveta lahko predlaga 5% volivcev ali 50 ob~anov s
podpisi in politi~ne stranke, registrirane v ob~ini.

Podrobnej{e dolo~be o teh vpra{anjih se opredelijo v od-
loku, ki ga sprejme ob~inski svet.

11. ~len
Ob~inski svet lahko s statutom in odlokom prenese dolo~e-

ne zadeve iz ob~inske pristojnosti v upravljajanje krajevni skup-
nosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna sredstva.
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12. ~len
Pristojnosti in financiranje krajevnih skupnosti se podrob-

neje dolo~ijo v statutih krajevnih skupnosti skladno s statutom
ob~ine, zakoni in odloki.

Ob~inski svet daje soglasje k statutom krajevnih skupnosti.
Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s

svojimi sredstvi, oziroma sredstvi, ki niso lastnina ob~ine, ali s
sredstvi, ki niso del ob~inskega prora~una, sklepa pravne posle
v svojem imenu in za svoj ra~un.

II. NALOGE OB^INE

13. ~len
Ob~ina samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javne-

ga pomena, dolo~ene s tem statutom in zakoni.
Ob~ina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev oprav-

lja zlasti naslednje naloge:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine;
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove~a-

nje najemnega socialnega sklada stanovanj;
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za

lokalne javne slu‘be;
– skrbi za slu‘be socialnega skrbstva, za pred{olsko vars-

tvo, osnovno varstvo otrok in dru‘in, 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
naprave;

– skrbi za vzgojno-izobra‘evalno, raziskovalno, informa-
cijsko dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno in dru-
go dejavnost na svojem obmo~ju;

– skrbi za razvoj {porta in rekreacije;
– gradi, vzdr‘uje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,

rekreacijske in druge javne povr{ine;
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– organizira komunalno-redarstveno slu‘bo in skrbi za red

v ob~ini;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~;
– zagotavlja izvensodno poravnavo sporov;
– organizira pomo~ in re{evanje za primere elementarnih

in drugih nesre~;
– organizira opravljanje pokopali{ke in pogrebne slu‘be;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi

se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sprejema statut ob~ine in druge splo{ne akte;
– organizira ob~insko upravo;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– sodeluje v stalni konferenci slovenskih lokalnih skupno-

sti v svetu evropskih ob~in in regij;
– sodeluje s tujimi partnerskimi in drugimi ob~inami na

podro~ju kulture, gospodarstva, sociale in {porta;
– sodeluje v programih Evropske unije;
– ob~ina opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no funk-

cijo za svoje potrebe in v ta namen pridobiva od upravljavcev
zbirk podatke o fizi~nih osebah, ki imajo stalno ali za~asno
prebivali{~e, oziroma imajo v ob~ini nepremi~nine, ter podatke
o pravnih osebah, ki imajo sede‘ v ob~ini oziroma imajo pre-
mo‘enje v ob~ini;

– skrbi za naravno in kulturno dedi{~ino;
– v skladu z zakoni sofinancira politi~ne stranke;
– skrbi za skladen razvoj krajevnih skupnosti.

14. ~len
Ob~ina predpisuje naslednje davke in druge ob~inske da-

jatve, pod pogoji, ki jih dolo~a zakon:
– davek od premo‘enja;
– davek na dedi{~ine in darila;
– davek na dobitke od iger na sre~o;
– davek na promet nepremi~nin;
– druge, z zakonom dovoljene davke in dajatve.

III. ORGANI OB^INE IN OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

15. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor.
Organi ob~inskega sveta so: ob~inska volilna komisija,

komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja in ko-
misija za pripravo statuta ob~ine in poslovnika sveta in po
potrebi drugi odbori in komisije.

16. ~len
Organi ob~ine in ob~inskega sveta se volijo za {tiri leta.

17. ~len
Delo ob~inskih organov in organov ob~inskega sveta je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o delu

ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov
javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta ter na druge na~ine, ki
jih dolo~a ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.

Za javnost so zaprte seje, kadar se obravnavajo dokumenti
in gradiva, katerim je bila stopnja zaupnosti ‘e dolo~ena, oziro-
ma jo dolo~i s sklepom ob~inski svet.

18. ~len
Ob~inski svet, nadzorni odbor, odbori in komisije ob~in-

skega sveta so sklep~ne, ~e je na njihovih sejah navzo~a ve~ina
~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 akte ob~ine;
– sprejema poslovnik za svoje delo;
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~i-

ne;
– potrjuje za~asne nujne ukrepe;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un prora~u-

na;
– daje soglasje k prenosu nalog iz dr‘avne pristojnosti na

ob~ino;
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje dva pod‘upana;
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~lane

komisij in odborov ob~inskega sveta;
– 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-

~elnikov upravne enote;
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja,

kolikor s statutom ob~ine ali z odlokom ob~inskega sveta za
odlo~anje o tem ni poobla{~en ‘upan v skladu z 51. ~lenom
zakona o lokalni samoupravi;

– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno po-
dro~je ob~inske uprave;

– odlo~a o najemu ob~inskih posojil, izdajanju garancij in
poro{tev;

– razpisuje referendum;
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov;
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne

gospodarske slu‘be;
– daje koncesije;
– dolo~a vi{ino prispevkov za opravljanje komunalnih sto-

ritev;
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog;
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~ajo zakoni, drugi

predpisi in ta statut;
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov

javnih dobrin;
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– imenuje komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in ime-
novanja in komisijo za pripravo statuta in poslovnika ob~ine
izmed ~lanov ob~inskega sveta;

– imenuje tudi ostale komisije in odbore kot svoja delovna
telesa iz ~lanov sveta, lahko pa tudi izmed drugih ob~anov;

– sprejema statutarne sklepe;
– odlo~a o pobudi za spremembo in dopolnitev statuta

ob~ine;
– odlo~a o podelitvi priznanj;
– voli predsednika in podpredsednika sveta;
– daje soglasje k statutu krajevnih skupnosti;
– imenuje in razre{uje direktorja javnih slu‘b;
– imenuje ~astne ob~ane Ob~ine Trebnje;
– na predlog ‘upana imenuje tajnika ob~ine.

20. ~len
Ob~inski svet odlo~a o prevzemu pristojnosti, ki jih dr‘a-

va prena{a na ob~ino, razen ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

21. ~len
Ob~inski svet ima 25 ~lanov.
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne

pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

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

22. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

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

23. ~len
Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika in

podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, ga sklicuje in

vodi njegove seje.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v njegovi odsotnosti ali v primeru zadr‘a-
nosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z
njegovega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet imenuje sekretarja sveta, ki opravlja organi-
zacijske, strokovne in administrativne naloge za ob~inski svet
in za njegove komisije in odbore ob sodelovanju ob~inske upra-
ve, pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta.

^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega raz-
merja, sklene delovne razmerje v ob~inski upravi.

24. ~len
Kandidature za predsednika, podpredsednika in za druge

funkcije ob~inskega sveta lahko vlo‘i v pisni obliki vsak svet-
nik s podporo najmanj petih svetnikov sedem dni pred sejo
sveta.

Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov prisotnih ~lanov sve-
ta. ^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se gla-
suje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila
najve~ glasov.

Predsednik sveta je razre{en z izvolitvijo novega predsed-
nika.

25. ~len
^lanom ob~inskega sveta preneha mandat v skladu s 37.a

~lenom zakona o lokalni samoupravi.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo

‘upana, pod‘upana, ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi, s funkcijo na~elnika upravne enote,
vodjem notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi
ne z delom v dr‘avni upravi na delovnih mestih, na katerih
delavci izvr{ujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakoni-
tostjo, oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov ob-
~inske uprave.

26. ~len
Ob~inski svetniki so ob~inski funkcionarji.
^lani ob~inskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.

27. ~len
Ob~inski svet dela na rednih in izrednih sejah. Redne seje

sklicuje predsednik ob~inskega sveta.
Sklic redne ali izredne seje lahko predlaga ‘upan in mora

biti sklicana v roku enega meseca od podanega predloga. Po
tem roku jo lahko skli~e ‘upan.

Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta z upo{te-
vanjem drugih predlagateljev.

28. ~len
@upan in tajnik ter presedniki odborov in komisij sveta so

se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘evati sej in dajati
pojasnila na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

29. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina

~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve na svoji seji z ve~ino

glasov navzo~ih ~lanov, razen ~e zakon ali ta statut ne dolo~a
druga~no ve~ino.

Statut se sprejme z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako dolo~a

zakon ali kadar se za tajno glasovanje odlo~i ob~inski svet z
ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

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

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
organov ob~ine in ob~inskega sveta.

Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino glasov
navzo~ih ~lanov.

3. Nadzorni odbor

31. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem ob-

~ine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev ob-

~inskega prora~una;
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

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

svetu o svojih ugotovitvah.

32. ~len
Nadzorni odbor {teje 5 ~lanov.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega

sveta, delavci ob~inske uprave in drugi javni uslu‘benci, ter
~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih
sredstev.

4. Odbori ob~inskega sveta

33. ~len
Ob~inski svet ustanovi odbore, ki v skladu s statutom

ob~ine in poslovnikom ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz
pristojnosti ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mne-
nja in predloge.

Odbori ob~inskega sveta praviloma {tejejo 7 ~lanov vklju~-
no s predsednikom.

Ob~inski svet ustanovi naslednje odbore:
– odbor za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo;
– odbor za dru‘bene dejavnosti;
– odbor za gospodarske dejavnosti;
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo;
– odbor za dav~no politiko, prora~un in finance;
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– odbor za lokalno samoupravo.
Ob~inski svet po potrebi ustanovi tudi druge odbore in

komisije.
^lane odborov izvoli ob~inski svet izmed ~lanov sveta ali

ob~anov.
Ob~inski svet izvoli nov odbor, ~e so tri seje odbora

zaporedoma nesklep~ne.

5. Naloge odborov ob~inskega sveta

34. ~len
Odbor za prostor, komunalo in prometno infrastrukturo
Obravnava:
– urbanizem in prostorsko planiranje;
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine;
– varstvo okolja;
– ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih slu‘b

na podro~ju okolja in prostorskega urejanja;
– razvoj naselij;
– izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje z energetskimi,

vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami;
– izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje javnih cest, javnih

poti, parkiri{~, trgov, parkov in drugih javnih povr{in;
– urejanje prometa;
– izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje pokopali{~, orga-

nizacijo pogrebnih storitev ter organizacijo mrli{ko ogledne
slu‘be;

– ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih slu‘b
s podro~ja komunalne dejavnosti;

– varstvo tal in vodnih virov;
– varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in depo-

niranje odpadkov;
– podro~je po‘arne varnosti ter organizacijo dimnikarske

slu‘be.
35. ~len

Odbor za dru‘bene dejavnosti
Obravnava:
– organizacijo zdravstva, socialnega skrbstva, pred{olske-

ga varstva, varstva otrok in dru‘in, invalidov in ostarelih;
– organizacijo vzgoje in izobra‘evanja na ni‘ji, srednji in

visoki ravni;
– pospe{evanje kulturne, raziskovalne, knji‘ni~arske, in-

formacijsko-dokumentacijske dejavnosti;
– razvoj {porta in rekreacije;
– promocijo ob~ine, organizacijo promocijskih prireditev

ter izdajanje ustreznih publikacij;
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine.

36. ~len
Odbor za gospodarske dejavnosti
Obravnava:
– sodelovanje med ob~ino in gospodarskimi subjekti;
– problematiko zaposlovanja;
– pogoje za razvoj vseh gospodarskih in negospodarskih

dejavnosti, vklju~no z malim gospodarstvom, katerih razvoj bo
v interesu ob~ine;

– razvoj trgovine in turizma;
– razvoj demografsko ogro‘enih obmo~ij;
– stanovanjsko problematiko;
– promocijo ob~ine, organizacijo promocijskih prireditev.

37. ~len
Odbor za dav~no politiko, prora~un in finance
Obravnava:
– delitveno bilanco ob~inskega premo‘enja;
– oblikovanje prora~una;
– dav~no politiko ob~ine;
– financiranje porabnikov ob~inskega prora~una;
– gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem in sredstvi.

38. ~len
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Obravnava:
– razvoj kmetijstva vklju~no s poljedelstvom, ‘ivinorejo,

ribolovom in lovom;

– gozdarsko dejavnost;
– financiranje;
– sodeluje pri izdelavi vseh programov kmetijske sveto-

valne, veterinarske in gozdarske slu‘be in obravnava njihovo
delo.

39. ~len
Odbor za lokalno samoupravo
Obravnava:
– lokalno samoupravo v ob~ini ter krajevnih in mestnih

~etrtih;
– vklju~evanje ob~ine v {ir{e lokalne skupnosti;
– financiranje krajevnih skupnosti;
– preoblikovanje ob~ine.

6. @upan in pod‘upana

40. ~len
Ob~ina ima ‘upana in dva pod‘upana.
@upan in pod‘upana so ob~inski funkcionarji.
@upan opravlja svoje delo poklicno, pod‘upana pa oprav-

ljata delo nepoklicno.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana

izvoli ob~inski svet na predlog ‘upana.

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;
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem odloke in druge

akte iz pristojnosti ob~inskega sveta;
– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta;
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih ak-

tov ob~ine;
– predlaga gradiva, ki jih pripravi ob~inska uprava za seje

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

sveta;
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave;
– imenuje projektne skupine in komisije iz pristojnosti

ob~inske uprave;
– skrbi za izvr{evanje prora~una;
– opravlja tudi druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta

statut;
– dolo~a sistematizacijo delovnih mest v ob~inski upravi;
– na osnovi zakona, statuta ob~ine in sklepov ob~inskega

sveta izdaja predpise, uredbe in sklepe;
– zastopa koristi javnega dobra.

42. ~len
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta, ~e

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga ob~inskemu
svetu, da o njem ponovno odlo~a 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 poverjena ob~ini, ‘upan opozori pristojno ministrstvo
na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.

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

na njih razpravljati.

44. ~len
Mandat ‘upana traja 4 leta.
Glede prenehanja mandata ‘upana se primerno uporablja-

jo dolo~be 37.a ~lena zakona o lokalni samoupravi.
Glede nezdru‘ljivosti funkcije ‘upana in pod‘upana s funk-

cijo ob~inskega svetnika, nadzornega odbora in funkcijami iz
tretjega odstavka 37.b ~lena zakona o lokalni samoupravi, se
uporabljajo dolo~be 43. ~lena zakona o lokalni samoupravi.
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45. ~len
Pod‘upana opravljata svoje delo nepoklicno.
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nado-

me{~a v primeru njegove odsotnosti oziroma zadr‘anosti. @u-
pan ga lahko pooblasti za opravljanje posameznih nalog iz
svoje pristojnosti.

Prvi pod‘upan je tisti, ki ga na predlog ‘upana dolo~i svet.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

46. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah

so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

47. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali za njen

posamezni del. Skli~e ga ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
sveta ali na zahtevo najmanj 5% volivcev v ob~ini.

48. ~len
Zbori ob~anov:
– razpravljajo o delu ob~inskih organov;
– razpravljajo o povezovanju z drugimi ob~inami;
– razpravljajo o lokalni problematiki;
– razpravljajo o spremembah obmo~ja ob~ine;
– razpravljajo in dajejo mnenja o zadevah v javni obrav-

navi.

49. ~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 pet 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.

50. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo

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

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

51. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o posa-

meznih 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 naj-
manj petih odstotkov volivcev v ob~ini oziroma v krajevni
skupnosti.

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

rabljajo dolo~be 49. in 50. ~lena tega statuta.

52. ~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 orga-
nov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka tega
~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OB^INSKA UPRAVA

1. Organizacija ob~inske uprave

53. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.

54. ~len
Za delo ob~inske uprave je ‘upan odgovoren svetu, tajnik

pa ‘upanu.

55. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vodje

upravnih organov, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni
delavci.

@upan imenuje v skladu s sistematizacijo delovnih mest
ob~inske uprave, vi{je upravne, upravne in strokovno tehni~ne
delavce.

56. ~len
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o

delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi, za ob~inske funkcionarje pa dolo~be zakona o funkcio-
narjih v dr‘avni upravi.

57. ~len
Ob~inska uprava izvaja odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvaja tudi zakone in druge predpise dr‘ave, kadar

ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih stvareh
iz dr‘avne pristojnosti.

58. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja ‘upan

oziroma tajnik in vodje upravnih organov. @upan lahko poobla-
sti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~a-
nje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v
upravnih stvareh.

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

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

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

60. ~len
Tajnik je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo-

{nem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem po-
stopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v
skladu s predpisi.

61. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na prvi

stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan, ~e z zako-
nom ni druga~e dolo~eno.

O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko
odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje teh
zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem po-
stopku, v skladu s posebnim zakonom. V enostavnih upravnih
stvareh lahko na prvi stopnji odlo~a tudi uradna oseba, ki ima
srednjo strokovno izobrazbo in strokovni izpit.

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

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3971[t. 50 – 1. IX. 1995

stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno za
ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

63. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet. ^e svet ugodi

zahtevi za izlo~itev ‘upana, odlo~a o konkretni upravni zadevi
namesto ‘upana predsednik ob~inskega sveta.

O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo vodi

po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih oseb
tajnik.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

64. ~len
Ob~ina zagotavlja opravljanje javnih slu‘b, ki jih sama

dolo~i in javnih slu‘b, za katere je tako dolo~eno z zakonom
(lokalne javne slu‘be).

Opravljanje lokalnih javnih slu‘b zagotavlja ob~ina:
– neposredno v okviru ob~inskih slu‘b (ob~inske uprave);
– z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih

zavodov ter javnih gospdarskih slu‘b;
– z dajanjem koncesij;
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebne-

ga prava.

65. ~len
Ob~ina organizira obvezne gospodarske javne slu‘be do-

lo~ene z zakonom na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavin-

skih voda;
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov

komunalnih odpadkov;
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in;
– urejanje javnih poti, parkiri{~, povr{in za pe{ce in zele-

nih povr{in;
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav,

dimnih vodov in zra~nikov, tudi zaradi varstva zraka;
– na drugih podro~jih, dolo~enih z zakonom.

66. ~len
Ob~ina organizira izbirne gospodarske javne slu‘be, ki jih

dolo~i z odlokom, za naslednja podro~ja:
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba nase-

lij s po‘arno vodo v javni rabi;
– urejanje pokopali{~ in oddajanje prostorov za grobove v

najem, pogrebne storitve;
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo pro-

metnih in drugih javnih povr{in v naselju;
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti;
– urejanje javnih parkiri{~ in parkirnih hi{;
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih;
– urejanje lokalnih cest;
– urejanje prometne in neprometne signalizacije in pro-

metnih re‘imov;
– javni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v ob~ini z

javnimi prevoznimi sredstvi;
– taksi slu‘ba;
– upravljanje, vzdr‘evanje in razvoj sistemov za kabelski

prenos RTV signalov;
– plakatiranje in obve{~anje;
– po‘arna varnost.

67. ~len
Ob~inski svet lahko dolo~i kot izbirno gospodarsko javno

slu‘bo tudi na drugih podro~jih, kadar proizvodov in storitev za
javne potrebe ni mogo~e zagotavljati na trgu, so pa ti proizvodi
in storitve pogoj:

– za izvr{evanje nalog ob~ine;
– za izvr{evanje gospodarskih, socialnih ali ekolo{kih

funkcij ob~ine.

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

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

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

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

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in

nepremi~nin.
@upan odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin do vred-

nosti, za katero je poobla{~en od ob~inskega sveta.

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

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

71. ~len
Prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhod-

kov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani

prihodki ob~ine po virih in vrstah, na~rtovani odhodki pa v
skupnih zneskih in po posameznih namenih.

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

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

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

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

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

74. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora-

~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko za
za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine ali
najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora biti
odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila od-
lo~a ob~inski svet.

Ob~inski svet lahko izjemoma odobri najetje posojila, ki
se bo odpla~alo v naslednjem prora~unskem letu.

75. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno

dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se
dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5% prihod-
ka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog
‘upana z odlokom o prora~unu ob~ine.

Izlo~anje v rezervo se praviloma opravi vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra teko~ega leta.

Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezer-
ve ob~ine 2% letno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov za zadnje leto.

76. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot

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

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki prite-
kajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
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Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1., 2. in 3. to~ke odlo~a ob~inski svet.
@upan odlo~a o uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke

prvega odstavka tega ~lena do zneska, dolo~enega v odloku
prora~una za teko~e leto.

77. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme

ob~inski svet odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una za preteklo
leto na predlog ‘upana.

V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni in
dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter predvi-
dena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora-
~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra
leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un prora~una. Odlok
o zaklju~nem ra~unu prora~una predlo‘i ‘upan ob~inskemu
svetu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

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

garancij, poro{tev in z najetjem posojil.
Ob~ina lahko izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

79. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

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

80. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ina sme dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti jav-

nih 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.

81. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila;
– davek na dobitke od iger na sre~o;
– davek na promet nepremi~nin;
– upravne takse;
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igral-

nic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini,

ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov od dohodnine v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

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

dr‘avnega prora~una v primeru, ~e ob~ina ne more zagotoviti
zagotovljene porabe iz prihodkov.

83. ~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 kmetijske-

ga zemlji{~a in gozda;
– prihodki uprave;
– prihodki, dolo~eni z drugimi akti.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini,

ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.

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

84. ~len
Za odhodke ob~in za financiranje opravljanja nujnih nalog

(v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) se {tejejo:
– sredstva za delo ob~inskih organov in ob~inske uprave;
– sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega

izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta, social-
nega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva in dru-
gih dejavnosti;

– subvencije in teko~i prenosi v gospodarske javne slu‘be
(komunalna, stanovanjska, cestna dejavnost, gospodarjenje s
prostorom, varstvo okolja, druge dejavnosti);

– sredstva za po‘arno varstvo in za varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesre~ami;

– sredstva za mrli{ko ogledno slu‘bo.

85. ~len
Krajevna skupnost za zadovoljevanje potreb svojih prebi-

valcev opravlja naslednje naloge:
– upravlja s svojim premo‘enjem;
– sodeluje pri upravljanju lokalne javne slu‘be;
– gradi, vzdr‘uje in ureja krajevne javne poti in ceste;
– lahko organizira opravljanje pokopali{ke in pogrebne

slu‘be;
– sprejema statut krajevne skupnosti in druge akte;
– po potrebi v minimalnem obsegu organizira krajevno

upravo;
– lahko ureja druge zadeve krajevnega zna~aja, splo{nega

in javnega pomena, ~e je to v interesu krajanov;
– poravnava sporov.

86. ~len
Krajevna skupnost pridobiva prihodke iz lastnih in drugih

virov. Ob~ina krajevnim skupnostim za skupno dogovorjene
programe v celoti odstopa nadomestilo za uporabo stavbnega
zemlji{~a in davek od premo‘enja; lahko pa tudi del pristojbin,
od{kodnin, krajevnih taks in prispevka za spremembo namem-
bnosti zemlji{~ ter dela dohodnine.

Iz prihodkov ob~ine za financiranje zagotovljene javne
porabe pa se krajevnim skupnostim na osnovi vsakoletnega
prora~una in kriterijev, ki jih sprejme ob~inski svet, zagotavlja-
jo sredstva za funkcionalne izdatke.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

87. ~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.
Odbori ob~inskega sveta in komisije, ki jih ustanovi ob-

~inski svet, sprejmejo poslovnike za svoje delo.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja

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

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

dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
Po enakem postopku se sprejemajo tudi statutarni sklepi.

89. ~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.

90. ~len
Z odlokom ureja ob~ina zadeve iz svoje pristojnosti ter usta-

navlja javne slu‘be, javna podjetja, javne zavode in sklade ob~ine.
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Prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una se urejata z
odlokom.

Z odlokom o prora~unu 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 nav-
zo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristoj-
nosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

91. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo splo-

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

2. Postopek za sprejem odloka

92. ~len
Besedilo odloka lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sve-

ta, odbor ob~inskega sveta, ‘upan ali najmanj pet odstotkov
volivcev v ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inske-
ga sveta in ‘upanu.

@upan se je do predloga ostalih predlagateljev dol‘an
pisno opredeliti in tako dopolnjen predlog posredovati ob~in-
skemu svetu v obravnavo.

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

nom ob~inskega sveta, praviloma sedem dni pred dnem, dolo-
~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

94. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obrav-

navah.
Ob~inski svet lahko na seji odlo~i, da se odlok sprejme po

enofaznem postopku.

95. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre-

~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov, lahko
ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~et-
ku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko pred-
laga vsak predlagatelj odloka.

96. ~len
Odlok je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri

je navzo~a ve~ina ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.

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

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

3. Posami~ni akti ob~ine

98. ~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 jav-
nih pooblastil.

Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh in
to:

– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

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 posega
v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine, oziroma ~e se s predpisi
pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine, posega v
njene pravice.

100. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim so-

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

101. ~len
Ob~ina lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija kon-

kretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{u-
jejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi, ~e osebe
javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uve-
ljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

102. ~len
Ob~ina lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

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

103. ~len
Odbori ob~inskega sveta so dol‘ni za potrebe ob~inskega

sveta oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki
se ti~ejo koristi ob~ine in {ir{e lokalne skupnosti. Na tej podlagi
oblikuje ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu
zboru.

IX. MEDOB^INSKO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE

104. ~len
Ob~ina se lahko pove‘e z drugimi ob~inami v pokrajino

zaradi uresni~evanja skupnih koristi.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v {ir{o lokalno skupnost

sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se razpi{e referendum. Odlo~itev
o vklju~itvi ob~ine v pokrajino je na referendumu sprejeta, ~e se
za to odlo~i ve~ina volivcev, ki so glasovali.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajno se
dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla nanjo. S
potrditvijo statuta pokrajine ob~inski svet dokon~no odlo~i o
prenosu ob~inske pristojnosti.

105. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~la-

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

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

106. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti nadaljujejo svoje delo do

izvolitve novih organov krajevnih skupnosti, ki se izvedejo v
skladu z zakonom najkasneje do konca leta 1995.

107. ~len
Najkasneje v roku {est mesecev po sprejetju statuta skli~e

‘upan v sodelovanju s predsedniki svetov krajevnih skupnosti
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zbore krajanov, na katerih se ugotovi interes obstoja in obmo~ja
krajevne skupnosti. V primeru predloga spremembe obmo~ja
krajevne skupnosti oziroma ukinitve se oblikuje referendumsko
vpra{anje in razpi{e referendum.

108. ~len
Predpise in druge splo{ne akte, predvidene s tem statutom,

je potrebno sprejeti v roku enega leta po uveljavitvi tega statuta.
V tem roku je potrebno uskladiti predpise in druge splo{ne akte
ob~ine z dolo~bami tega statuta.

109. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Ob-

~ine Trebnje (Skup{~inski Dolenjski list, {t. 9/79, 16/80, 1/82,
3/86) in na njegovi podlagi sprejeti predpisi.

Predpisi, sprejeti na osnovi prej{njega statuta, se uporab-
ljajo do sprejetja novih predpisov, ki bodo sprejeti na predlog
tega statuta in niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po
enakem postopku kot ta statut.

110. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

111. ~len
Za tolma~enje tega statuta je pristojen ob~inski svet.

[t. 013-2/95-10
Trebnje, dne 30. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

Bilanca prihodkov Ra~un financiranja
in odhodkov

Prihodki 755,333.000 SIT 53,000.000 SIT
Odhodki 741,526.089 SIT 66,806.911 SIT
Prese‘ek 13,806.911 SIT
Primanjkljaj 13,806.911 SIT

Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova raz-
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in ra~unu
financiranja, ki sta sestavni del ob~inskega prora~una.

4. ~len
Od prihodkov ob~inskega prora~una se izlo~i 0,5% v pro-

ra~unsko rezervo.
O uporabi sredstev prora~unske rezerve za namene iz pr-

vega odstavka 12. ~lena zakona o financiranju ob~in do vi{ine
500.000 SIT za posamezen namen odlo~a ‘upan.

5. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una (v nadaljnjem

besedilu: uporabniki) so dol‘ni uporabljati sredstva ob~inskega
prora~una le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu
ob~inskega prora~una, ki je sestavni del tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na ra~un ob~inskega pro-
ra~una obveznosti, ki bi presegle z ob~inskim prora~unom do-
lo~ena sredstva za posamezne namene.

6. ~len
^e se v teku izvr{evanja prora~una ugotovi, da so potreb-

na dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju prora~una ni
bilo mogo~e predvideti, so pa nujna za izvr{evanje predpisov
ali za izvr{itev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme
drugih postavk posameznega podro~ja prora~una. O tem odlo~a
ob~inski svet.

O prenosu sredstev med nameni posameznega podro~ja,
dolo~enimi v bilanci odhodkov, ~e s tem ni bistveno ogro‘eno
izvajanje nalog na posameznem podro~ju, za katerega so bila
zagotovljena sredstva z ob~inskim prora~unom, odlo~a ‘upan.

7. ~len
Sredstva teko~e prora~unske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodlo‘ljive in za katere v prora~unu

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno
porabo na ravni ob~ine in

– za naloge, za katere se med letom izka‘e, da v prora~unu
zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Porabljena sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se raz-
poredijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana{ajo, ~e
tak{ne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve ob~inske-
ga prora~una odlo~a ob~inski svet.

8. ~len
Kot sredstva za delo se ob~inski upravi in izvajalskim

organizacijam zagotavljajo:
– 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 in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za pla~e delavcev in funkcionarjev se zagotavlja-

jo mese~no glede na zasedeno {tevilo delavcev in funkcionarjev
v sistemizaciji delovnih mest, koeficiente za dolo~anje pla~ za
posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za
obra~un pla~, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter
uspe{nost oziroma dodatno obremenjenost.

Sredstva za materialne stro{ke in druge odhodke ob~inske
uprave in izvajalskih organizacij se dolo~ijo v okviru potreb in
mo‘nosti ob~inskega prora~una.

Sredstva za amortizacijo se zagotavjajo v vi{ini 50% amor-
tizacije objektov in opreme.

2405.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba US
RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in na podlagi 45. ~lena
zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob-
~inski svet ob~ine Trebnje na 8. seji dne 19. 7. 1995 sprejel

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

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Trebnje za leto 1995 (v nadaljnjem

besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za finan-
ciranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Ob~ini Trebnje (v
nadaljnjem besedilu: ob~ina) v letu 1995.

2. ~len
Z ob~inskim prora~unom se ureja upravljanje s prihodki

in odhodki ter upravljanje z ob~inskim premo‘enjem in dolgovi.

3. ~len
Ob~inski prora~un sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov in ra~un financiranja.
V ra~unu financiranja se izkazuje odpla~evanje dolgov,

pokrivanje primanjkljaja iz leta 1994 in zadol‘evanje ob~ine, ki
je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.

Ob~inski prora~un za leto 1995 se dolo~a v naslednjih
zneskih:
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9. ~len
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih podro~jih

dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posa-
mezno podro~je dejavnosti.

Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih po-
dro~jih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posa-
mezno nalogo se izpla~ajo na podlagi obra~una za izvr{eno
nalogo oziroma ra~una.

10. ~len
Do sprejema zakona o javnih naro~ilih se morajo nabava

opreme, investicijska, vzdr�evalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr�avni prora~un.

11. ~len
Premo�enjsko bilanco ob~ine sestavi oddelek ob~ine, pri-

stojen za finance na podlagi premo�enjskih bilanc vseh uporab-
nikov ob~inskega prora~una.

O za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih prora~unskih pre-
se�kih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve
teko~e likvidnosti prora~una odlo~a �upan na predlog oddelka,
pristojnega za finance in o tem poro~a ob~inskemu svetu.

12. ~len
Ob~ina lahko daje poro{tva za izpolnitev obveznosti jav-

nih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poro{tev za izpolnitev obveznosti javnih podje-

tij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob~ina, odlo~a
ob~inski svet.

13. ~len
Za realizacijo dolo~enih investicij v gospodarski infra-

strukturi se bo Ob~ina Trebnje v letu 1995 zadol�ila z najetjem
posojila do vi{ine, dolo~ene s prora~unom, vendar ne ve~ od
10% zagotovljene javne porabe Ob~ine Trebnje v letu 1994.

O zadol�itvah iz prej{njega odstavka odlo~a ob~inski svet.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prej{njim odstavkom
sklene �upan.

Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolo�ijo le s
soglasjem ob~ine. O dajanju soglasij k zadol�evanju javnih
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob~ina,
odlo~a ob~inski svet.

14. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.

[t. 401-2/95-10
Trebnje, dne 19. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov

Zap. Namen Plan 1995
{t.

I. PRIHODKI
1. Prihodki, ki se razporejajo

med republiko in ob~ino 295,000.000
2. Prihodki, ki pripadajo ob~ini 13,370.000
3. Finan~na izravnava 227,523.000

Prihodki za zagotovljeno porabo 535,893.000
4. Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev 108,650.000
5. Prihodki od premo�enja 33,840.000
6. Prihodki iz naslova sofinanciranj 62,200.000

Prihodki za druge naloge 204,690.000
Prenos prihodkov iz preteklega leta �
drugi ra~uni 14,750.000
Skupaj prihodki 755,333.000

Zap. Namen Plan 1995
{t.

II. ODHODKI
1. Pla~e, prispevki in drugi osebni prejemki 153,758.500
2. Materialni in drugi stro{ki 177,924.000
3. Socialni transferi 13,480.000
4. Pla~ila storitev in dotacije javnim zavodom 81,955.325
5. Druga pla~ila storitev 69,015.560
6. Pla~ila obresti 1,717.104
7. Subvencije in transferi gospodarstvu 27,513.600
8. Drugi odhodki 3,140.000

Teko~i odhodki 528,504.089
9. Investicijski odhodki na podro~ju delo-

vanja ob~ine 4,000.000
10. Investicijski odhodki na podro~ju dru�benih

 dejavnosti 8,420.000
11. Investicijski odhodki na podro~ju gospodar-

ske infrastrukture 140,822.000
12. Investicijski odhodki na podro~ju gospodar-

skega razvoja in drugo 54,780.000
Investicijski odhodki 208,022.000
Rezerve 5,000.000
Skupaj odhodki 741,526.089

III. PRESE@EK 13,806.911

Ra~un financiranja
Zap. Namen Plan 1995
{t.

1. Zadol�evanje prora~una 53,000.000
2. Odpla~ila kreditov in pokrivanje pri-

manjkljaja 1994 66,806.911
3. Neto zadol�evanje prora~una 0

2406.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) je Ob~inski svet ob~ine
Trebnje na 7. seji dne 30. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a organizacija, delovno podro~je

in delovna mesta v upravi Ob~ine Trebnje (v nadaljevanju:
uprava), da se zagotovi:

� u~inkovito uresni~evanje del in nalog, za katere je upra-
va ustanovljena;

� zakonito in pravo~asno uresni~evanje pravic, interesov
in obveznosti ob~anov, organizacij in drugih pravnih oseb;

� smotrno organizacijo dela in vodenja ter nadzorstva nad
opravljanjem del in nalog;

� polno zaposlenost delavcev in njihovo razporejanje gle-
de na potrebe dela.

2. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad.
Za izvajanje dolo~enih nalog uprave so v okviru ob~inske-

ga urada ustanovljeni oddelki.

3. ~len
Delo ob~inskega urada vodi �upan.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~in-

ske uprave.
4. ~len

Delo v upravi je organizirano po naslednjih podro~jih:
� urad �upana
� oddelek za okolje in prostor
� oddelek za ob~o upravo
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– oddelek za prora~un, finance ter gospodarske in dru‘be-
ne dejavnosti.

Oddelek vodi vodja oddelka, ki ima polo‘aj vi{jega uprav-
nega delavca.

5. ~len
Urad ‘upana opravlja:
– vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~inske uprave, ra-

zen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki;
– protokolarne zadeve;
– strokovne in organizacijske naloge za izvajanje odlo~i-

tev ob~inskega sveta;
– strokovne in organizacijske naloge za ‘upana.

6. ~len
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih

podro~jih:
– urejanje prostora in urbanizem;
– varstvo okolja;
– urejanje stavbnih zemlji{~ in skrb za sklad stavbnih zem-

lji{~ v ob~ini;
– lokacijske in gradbene zadeve v pristojnosti ob~ine;
– planiranje in razvoj komunalnega, stanovanjskega, vod-

nega, cestnega, ‘elezni{kega, elektro in energetskega gospo-
darstva.

Oddelek opravlja tudi druge naloge na podro~ju okolja in
prostora, ki sodijo v pristojnost ob~inske uprave.

7. ~len
Oddelek za ob~o upravo opravlja naloge na naslednjih

podro~jih:
– upravno-pravne strokovne zadeve;
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega zna-

~aja: kadrovske zadeve, pisarni{ka opravila, informatika, teh-
ni~ne naloge – vzdr‘evanje in podobne naloge; strojepisne in
druge naloge, ki so skupnega pomena za delovanje ob~inske
uprave;

– naloge na podro~ju civilne za{~ite, gasilstva;
– poslovanje s strankami in arhiviranje spisov;
– splo{ne upravne zadeve in druge naloge, ki ne spadajo v

pristojnost drugih oddelkov ob~inske uprave.

8. ~len
Oddelek za prora~un, finance ter gospodarske in dru‘bene

dejavnosti opravlja naloge na naslednjih podro~jih:
– prora~un in zaklju~ni ra~un;
– premo‘enjska bilanca ob~ine;
– finan~no in blagajni{ko poslovanje;
– ra~unovodstvo in knjigovodstvo;
– ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabni-

kov sredstev prora~una;
– upravljanje ob~inskega premo‘enja;
– pospe{evanje razvoja na podro~ju gospodarstva;
– pospe{evanje in dolo~anje pogojev na podro~ju obrti,

podjetni{tva, pospe{evanje kmetijstva, turizma in gostinstva;
– lokalne gospodarske javne slu‘be, koncesije;
– planiranje socialnega razvoja ob~ine in KS;
– zagotavljanje in spremljanje izvajanja in delovanja jav-

nih slu‘b na podro~ju izobra‘evanja, {porta, kulture, zdravstva,
otro{kega varstva, socialnega varstva in skrbstva.

9. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave, ki niso na{tete v

7., 8. in 9. ~lenu tega odloka, opravlja tisti oddelek, v katerega
delovno podro~je spada naloga po svoji naravi. ^e je naloga
tak{na, da po svoji naravi ne spada v delovno podro~je nobene-
ga izmed oddelkov, jo opravlja ‘upanov urad.

10. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno-tehni~ni delavci.
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje

‘upan, oziroma po njegovem pooblastilu delavec v upravi, ki
izpolnjuje predpisane pogoje.

@upan v skladu s sistemizacijo delovnih mest ob~inske
uprave imenuje vi{je upravne, upravne in strokovno-tehni~ne
delavce.

@upan tudi odlo~a o njihovem napredovanju v vi{ji naziv
oziroma v vi{ji pla~ilni razred in o njihovi razre{itvi.

Koeficient za dolo~anje pla~e in druge sestavine pla~e
zaposlenih v ob~inski upravi dolo~a ‘upan.

O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a ‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.

11. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se uporabljajo dolo~be zako-

na o delavcih v dr‘avnih organih (Uradni list RS, {t. 15/90, 5/
91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih pla~ v
javnih zavodih, dr‘avnih organih in v organih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, {t. 18/94), pravilnika o napredovanju zapo-
slenih v dr‘avni upravi (Uradni list RS, {t. 41/94, 56/94), kakor
tudi dolo~be uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list
RS, {t. 8/91).

12. ~len
Pla~a zaposlenega je sestavljena iz osnovne pla~e, dela

pla~e za delovno uspe{nost in dodatkov.
Osnovna pla~a se dolo~i na podlagi osnove za obra~un

pla~ in koli~nika za posamezno delovno mesto. Koli~niki za
dolo~itev osnovnih pla~ delovnih mest so odvisni od zahtevane
izobrazbe in zahtevnosti dela.

Osnova za obra~un pla~e je dolo~ena s sklepom Vlade
Republike Slovenije.

13. ~len
Delovno uspe{nost v oddelku ugotavlja vodja oddelka,

glede na obseg in kakovost opravljenega dela v posameznem
mesecu ob upo{tevanju kriterijev, dolo~enih v zakonih.

Skupen obseg sredstev za pla~ilo delovne uspe{nosti me-
se~no zna{a 3% sredstev za pla~e v ob~inski upravi.

Ocena delovne uspe{nosti delavca, ki bistveno presega
pri~akovane delovne rezultate lahko mese~no zna{a najve~ 20%.

14. ~len
Delovna doba se vrednoti tako, da se pla~a zaposlenega v

mese~nem znesku pove~a za 0,5% za vsako za~eto leto delovne
dobe, vendar najve~ do 20%.

Za ‘enske, ki imajo ve~ kot 25 let delovne dobe, se odsto-
tek iz prvega odstavka tega ~lena pove~a {e za 0,25% za vsako
za~eto leto delovne dobe.

15. ~len
Ostali dodatki, nadomestila, drugi prejemki in povra~ila,

se izpla~ujejo v skladu in v vi{ini dolo~eni s kolektivno pogod-
bo in drugimi splo{nimi predpisi.

16. ~len
Delavci, ki po zakonu o upravi (Uradni list RS, {t. 67/94)

niso pre{li v upravno enoto Trebnje in so ostali v delovnem
razmerju v ob~ini, imajo do kon~ne razporeditve pla~o, ki jim je
bila dolo~ena na podlagi zakona o razmerjih pla~ (Uradni list
RS, {t. 18/94) in pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, {t.
41/94 in 56/94).

17. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati naslednji dan po objavi.

[t. 021-2/95-10
Trebnje, dne 30. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.
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– zadnja stran:
ob robu kovanca je na levi strani napis “REPUBLIKA

SLOVENIJA”, na desni pa z besedami izra`ena vrednost “PET
TOLARJEV”. Oba napisa lo~i zgoraj kompozicija {tirih kva-
dratov, spodaj pa pokon~no postavljena letnica “1995”. Relief-
na kro`nica lo~uje besedilo ob robu od {tevilke “5”, ki je na levi
polovici notranjega kroga.

7. ~len
Prilo‘nostni kovanci, izdani v skladu s to uredbo, so po

obodu nazob~ani.
8. ~len

Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-12/93-2/6-8
Ljubljana, dne 29. avgusta 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2407.

Na podlagi 5. ~lena zakona o prilo‘nostnih kovancih (Urad-
ni list RS, {t. 7/93) in v skladu z uredbo o dolo~itvi dogodkov, ob
katerih se v letu 1995 izdajajo prilo‘nostni kovanci (Uradni list
RS, {t. 8/95), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih

prilo‘nostnih kovancev ob 50-letnici organizacije FAO

1. ~len
Republika Slovenija izda prilo‘nostne kovance ob 50-

letnici organizacije FAO v obsegu in z glavnimi znamenji ter
drugimi zna~ilnostmi, kakor je dolo~eno s to uredbo.

2. ~len
Ob 50-letnici organizacije FAO izda Republika Slovenija:
– prilo‘nostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500 to-

larjev, in sicer najmanj 3000 kovancev v skupni nominalni
vrednosti 1,500.000 tolarjev in najve~ 20.000 kovancev v skup-
ni nominalni vrednosti 10,000.000 tolarjev;

– prilo‘nostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolarjev
v koli~ini 500.000 kovancev in v skupni vrednosti 2,500.000
tolarjev.

Prilo‘nostni srebrniki iz prve alinee prej{njega odstavka
se najprej izdelajo v koli~ini 3000 kovancev.

O morebitni naknadni izdelavi prilo‘nostnih srebrnikov
do najve~je dopustne koli~ine v skladu s prvo alineo prvega
odstavka tega ~lena soglasno odlo~ita Banka Slovenije in Mini-
strstvo za finance.

3. ~len
Prilo‘nostni srebrniki bodo izdelani iz srebra ~istine 925/

1000 v posebni tehniki z ravnimi povr{inami visokega sijaja in
matiranimi reliefnimi povr{inami prilo‘nostnega motiva.

Srebrniki bodo imeli te‘o 15 gramov in premer 32 milime-
trov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen pri te‘i
odmik do 1% nad te‘o oziroma 1% pod te‘o.

4. ~len
Prilo‘nostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izde-

lujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebuje
78% bakra, 20% cinka in 2% niklja.

Kovanci bodo imeli te‘o 6,4 grama in premer 26 milime-
trov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik od
te‘e do 2% nad ali pod te‘o, pri premeru pa do 0,1 mm nad
oziroma pod premerom.

5. ~len
Videz prilo‘nostnih srebrnikov, izdelanih v skladu s 3.

~lenom te uredbe, bo naslednji:
– sprednja stran:
v zgornjem delu kovanca je ovalen za{~itni znak organiza-

cije FAO, v katerem je ‘itni klas in napisa “FAO” in “FIAT
PANIS”, pod za{~itnim znakom pa sta letnici “1945-1995”. V
spodnji polovici kovanca je ‘itno klasje kot simbol hrane. Klas-
je omejuje na desni strani kovanca pokon~en napis “HRANO
VSEM”.

– zadnja stran:
v levi polovici kovanca je v spodnji ~etrtini postavljen

napis “REPUBLIKA SLOVENIJA” in letnica “1995”. Na desni
polovici kovanca je zgoraj {tevil~na oznaka vrednosti “500”, ob
spodnjem robu pa napis “PETSTO TOLARJEV”.

6. ~len
Videz te~ajnih kovancev, izdelanih v skladu s 4. ~lenom te

uredbe, bo naslednji:
– sprednja stran:
v osrednjem delu kovanca sta upodobljeni dve roki, ki

dr‘ita okrogel za{~itni znak organizacije FAO z upodobljenim
klasom in napisoma “FAO” in “FIAT PANIS”. Ob levem robu
kovanca je napis “HRANO VSEM”, ob desnem pa sta letnici
“1945-1995”. Med njima je ob zgornjem robu kompozicija
{tirih kvadratov.

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2408.

Na podlagi tretjega odstavka 99. ~lena zakona o upravi
(Uradni list RS, {t. 67/94) v zvezi s 13. ~lenom pravilnika o
na~inu preva‘anja nevarnih snovi v pomorskem prometu in
prometu po notranjih plovnih poteh (Uradni list SFRJ, {t. 17/87),
ki se v skladu s 4. ~lenom ustavnega zakona za izvedbo temelj-
ne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list, RS. {t. 1/91-I) uporablja kot predpis
Republike Slovenije, izdajam

O D R E D B O
o dolo~itvi poobla{~enih podjetij za opravljanje pregledov

vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil

1. ~len
Za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi

na ladjah ter izdajo potrdil, da so te nevarne snovi zlo‘ene in
zavarovane pred premikanjem, oziroma, da so nezdru‘ljive ne-
varne snovi lo~ene, preden ladje vplujejo oziroma izplujejo iz
pristani{~a, se dolo~ijo in pooblastijo:

– Adria control, kontrola kakovosti in koli~ine blaga,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabre‘je 38, Koper,

– EMS, pomorsko izvedni{tvo in svetovanje, d.o.o., Ko-
per, Vojkovo nabre‘je 23, Koper,

– Jadroinspekt Koper, d.o.o., podjetje za ugotovitev stanja
blaga, Krpanova 11, Koper,

– Inspekt, mednarodno podjetje za kontrolo kakovosti in
koli~ine blaga, svetovanje ter in‘eniring, p.o., Ljubljana, Jak{i-
~eva 5, Ljubljana.

2. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati sklep o

dolo~itvi poobla{~ene organizacije zdru‘enega dela za oprav-
ljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo
potrdil (Uradni list SRS, {t. 17/88).

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 345-11/95
Ljubljana, dne 23. avgusta 1995.

Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister

za promet in zveze
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2409.

Na podlagi 9. ~lena zakona o organizaciji in delovnem
podro~ju ministrstev (Uradni list RS, {t. 71/94) Ministrstvo za
notranje zadeve objavlja

Z N E S K E
povra~il, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v

dr‘avnih organih

Za mesec september 1995 zna{ajo:
1. mese~ne nagrade za obvezno prakso:
– u~encem 6.855 SIT;
– {tudentom 14.036 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 33.163 SIT;
– za 20 let delovne dobe 49.745 SIT;
– za 30 let delovne dobe 66.326 SIT;
3. solidarnostne pomo~i 66.326 SIT;
4. regres za prehrano med delom 10.318 SIT;
5. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveniji,

ki traja:
– 6 do 8 ur 1.795 SIT;
– 8 do 12 ur 2.580 SIT;
– nad 12 ur 5.159 SIT;
6. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.509 SIT;
– brez ra~una 1.548 SIT;
7. kilometrina 23 SIT;
8. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni

mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilo-
meter 11,50 SIT;

9. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.573 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.700 SIT;
10. terenski dodatek 1.083 SIT;

[t. 0510/8-142/122-1-95
Ljubljana, dne 21. avgusta 1995.

Andrej [ter l. r.
Minister

za notranje zadeve

2410.

Na podlagi prvega odstavka 20. ~lena zakona o statisti~nih
raziskovanjih, pomembnih za republiko (Uradni list SRS, {t.
11/88), objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

P O R O ^ I L O
o rasti cen ‘ivljenjskih potreb{~in in cen na drobno na

obmo~ju Republike Slovenije za avgust 1995

Cene ‘ivljenjskih potreb{~in so se avgusta 1995 v primer-
javi z julijem 1995 zni‘ale za 0,3%, cene na drobno pa so se
povi{ale za 0,5%.

[t. 052-07-57/95
Ljubljana, dne 29. avgusta 1995.

Toma‘ Banovec l. r.
Direktor

Zavoda Republike
Slovenije za statistiko

BANKA SLOVENIJE

2411.

Na podlagi 42. ~lena zakona o deviznem poslovanju (Urad-
ni list RS, {t. 1/91-I in {t. 71/93), drugega odstavka 20. ~lena in
44. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I)
in drugega odstavka 12. ~lena zakona o poravnavanju obvezno-
sti iz neizpla~anih deviznih vlog (Uradni list RS, {t. 7/93),
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanj{em znesku

deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke

1
V prvem odstavku 1. to~ke sklepa o najmanj{em znesku

deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke (Uradni list RS, {t.
80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95, 28/95, 37/95 in 44/95) se
zamenja tabela z novo tabelo, in sicer:

1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana  377,9 mio ECU
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d.,

Maribor  208,6 mio ECU
3. Abanka d.d., Ljubljana  108,0 mio ECU
4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana  14,6 mio ECU
5. Hipotekarna banka d.d., Bre‘ice  2,5 mio ECU
6. Bank Austria d.d., Ljubljana  89,9 mio ECU
7. Probanka d.d., Maribor  9,9 mio ECU
8. Slovenska investicijska banka d.d.,

Ljubljana  9,1 mio ECU
9. SKB banka d.d., Ljubljana  148,0 mio ECU

10. UBK banka d.d., Ljubljana  5,8 mio ECU
11. Slovenska zadru‘na kmetijska banka d.d.,

Ljubljana  9,0 mio ECU
12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana  5,0 mio ECU
13. Banka Celje d.d., Celje  74,6 mio ECU
14. Splo{na banka Koper d.d., Koper  123,4 mio ECU
15. Gorenjska banka d.d., Kranj  80,8 mio ECU
16. Dolenjska banka d.d., Novo mesto  46,8 mio ECU
17. LB Banka Dom‘ale d.d., Dom‘ale  26,6 mio ECU
18. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje  10,9 mio ECU
19. LB Posavska banka d.d., Kr{ko  6,0 mio ECU
20. LB Splo{na banka Velenje d.d., Velenje  20,0 mio ECU
21. LB Koro{ka banka d.d., Slovenj Gradec  25,2 mio ECU
22. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota  46,6 mio ECU
23. Banka Noricum d.d., Ljubljana  2,5 mio ECU
24. Ljudska banka d.d., Ljubljana  6,6 mio ECU
25. M banka d.d., Ljubljana  2,5 mio ECU
26. Banka Vipa d.d., Nova Gorica  26,2 mio ECU
27. Krekova banka d.d., Maribor  30,8 mio ECU
28. Factor banka d.d., Ljubljana  3,3 mio ECU
29. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana  2,5 mio ECU
30. Po{tna banka Slovenije d.d  0,2 mio ECU

SKUPAJ  1.523,8 mio ECU

2
V 3. to~ki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V primeru, da banka ne dosega predpisanega zneska in ta

razlika ne zna{a ve~ kot 5% obveznosti, Banka Slovenije za
vsak dan neizpolnjevanja predpisanega zneska zara~una zako-
nite tolarske zamudne obresti. Pri prera~unu se upo{teva srednji
te~aj Banke Slovenije.”

3
V drugem odstavku 5. to~ke sklepa se ~rta alinea, ki se

glasi:
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�� stanjem dolgoro~nih finan~nih kreditov in depozitov,
ki jih ima banka najete v svojem imenu in za svoj ra~un z
zapadlostjo nad enim letom do vklju~no pet let, pomno`enim s
koli~nikom 0,4,�.

4
Spremeni se 6. to~ka tako, da se glasi:
�Banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s

tem sklepom predpisanega najmanj{ega zneska deviz, morajo
predpisani znesek dose~i v naslednjih {tirih tednih tako, da do
8. 9. 1995 pove~ajo najmanj{i znesek za eno ~etrtino razlike
med predpisanim in dose`enim zneskom na dan uveljavitve
tega sklepa in nato v vsakem nadaljnjem tednu nadaljnjo ~etrti-
no razlike. Celotni predpisani najmanj{i znesek deviz morajo
banke dose~i najkasneje 29. 9. 1995.�

5
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 29. avgusta 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

VSEBINA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2407. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoe-
nih in glavnih znamenjih prilo�nostnih ko-
vancev ob 50-letnici organizacije FAO 3977

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

2377. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza po-
{iljk doma~ih in divjih pra{i~ev ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od doma~ih in divjih
pra{i~ev iz de�ele Koro{ke v Republiki Av-
striji 3877

2378. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza po-
{iljk doma~ih in divjih pra{i~ev ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od doma~ih in divjih
pra{i~ev iz Osije{ko Baranjske in Po�e{ko
Slavonske �upanije v Republiki Hrva{ki 3877

2408. Odredba o dolo~itvi poobla{~enih podjetij
za opravljanje pregledov vkrcanega tovora
nevarnih snovi ter izdajo potrdil 3977

2409. Zneski povra~il, nadomestil in drugih pre-
jemkov za zaposlene v dr�avnih organih 3978

2410. Poro~ilo o rasti cen �ivljenjskih potreb{~in
in cen na drobno na obmo~ju Republike
Slovenije za avgust 1995 3978

BANKA SLOVENIJE
2411. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa

o najmanj{em znesku deviz, ki ga morajo
imeti poobla{~ene banke 3978

2412. Sklep o spremembi sklepa o kratkoro~nih
posojilih bankam 3979

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

2379. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Beltinci 3878
2380. Odlok o prora~unu Ob~ine Beltinci za leto

1995 3885
2381. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju

ob~inske uprave Ob~ine Beltinci 3887
2382. Odlok o sprejetju lokacijskega na~rta za

gradnjo vodovoda Beltinci�I�akovci (Beltin-
ci) 3889

2383. Odlok o sprejetju lokacijskega na~rta za
gradnjo vodovoda I�akovci�Melinci (Beltin-
ci) 3890

2384. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Bre�ice 3892
2385. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka za obmo~je Krajev-
ne skupnosti [ulinci za naselja: Adrijanci,
Bore~a, Lucova, Martinje, Neradnovci, Sta-
njevci, [ulinci in @enavlje (Gornji Petrovci) 3902

2386. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za obmo~je Krajev-
ne skupnosti Gornji Petrovci v denarju in
delu (Gornji Petrovci) 3903

2387. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za naselje Kri�evci
v denarju in delu (Gornji Petrovci) 3904

2388. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za naselje Kuke~ v
denarju in delu (Gornji Petrovci) 3905

2412.

Na podlagi 5. to~ke 25. ~lena, 30. ~lena in drugega odstav-
ka 20. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o kratkoro~nih posojilih bankam

1
V prvem odstavku 1. to~ke sklepa o kratkoro~nih posoji-

lih bankam (Uradni list RS, {t. 67/94) se besedilo �do enega
meseca� nadomesti z besedilom �do treh mesecev�.

2
Dosedanja 3. to~ka se ~rta in se nadomesti z novo 3.

to~ko, ki se glasi:
�3. Koeficient se za posamezno banko izra~una vsak mesec

iz dnevnih podatkov o dose`eni neto devizni poziciji v pred-
hodnem mesecu in je dele` banke v skupni dose`eni neto deviz-
ni poziciji vseh bank, dolo~eni s sklepom o najmanj{em znesku
deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke (Uradni list RS, {t.
80/94).�

3
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 22-0265/95
Ljubljana, dne 30. avgusta 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

Stran
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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)

2389. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za naselje Ko{arov-
ci v denarju in delu (Gornji Petrovci) 3906

2390. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka za naselje Panovci
v denarju in delu (Gornji Petrovci) 3907

2391. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo do-
datnega krajevnega samoprispevka za del
obmo~ja Krajevne skupnosti Kri�evci, za
naselje Ko{arovci (Gornji Petrovci) 3909

2392. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Hodo{-
[alovci 3910

2393. Odlok o prora~unu Ob~ine Hodo{-[alovci
za leto 1995 3916

2394. Odlok o delovnem podro~ju in sestavi de-
lovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine Ho-
do{-[alovci 3918

2395. Statut Ob~ine Idrija 3920
2396. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju

ob~inske uprave (Jur{inci) 3930

2397. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine La{ko 3931
2398. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Lenart 3941
2399. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Lenda-

va 3950
2400. Odredba o ureditvi cestnega prometa v me-

stu Ljutomer 3961
2401. Odlok o delovnem podro~ju in sestavi de-

lovnih teles mestnega sveta Mestne ob~ine
Murska Sobota 3962

2402. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Mestne ob~ine Murska Sobota 3964

2403. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijske-
ga na~rta za obnovo ~istilne naprave v Mur-
ski Soboti 3965

2404. Statut Ob~ine Trebnje 3965
2405. Odlok o prora~unu Ob~ine Trebnje za leto

1995 3974
2406. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju

ob~inske uprave (Trebnje) 3975

Stran Stran

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI
s komentarjem mag. Marije Krisper-Kramberger, dr. Kre{a Puhari~a,
dr. Lojzeta Udeta in dr. Bojana Zabela

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

Cena 5.670 SIT (10260)


