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2413.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka: MOJ ABECEDNIK -

U^IM SE PISATI IN BRATI, delovni zvezek 2, ki ga je
napisala Viljenka Jalovec

Delovni zvezek MOJ ABECEDNIK - U^IM SE PISA-
TI IN BRATI, delovni zvezek 2, se potrdi za pouk v 1.
razredu osnovne {ole.

[t. SS-601-146/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2414.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi metodi~nega priro~nika za u~itelje: MOJ

ABECEDNIK, ki so ga napisale Danica Golli, Viljenka
Jalovec, Alenka Kozinc, Tereza @erdin, Lidija Magajna

Metodi~ni priro~nik MOJ ABECEDNIK, se potrdi kot
priro~nik za u~itelje v 1. razredu osnovne {ole.

[t. SS-601-147/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2415.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi priro~nika za u~itelje: KOMUNIKACIJSKI
POUK SLOVEN[^INE V PRVEM OBDOBJU, ki ga je

napisala Martina Kri‘aj-Ortar

Priro~nik KOMUNIKACIJSKI POUK SLOVEN[^I-
NE V PRVEM OBDOBJU, se potrdi kot priro~nik za u~itelje
od 1. do 3. razreda osnovne {ole.

[t. SS-601-148/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2416.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~benika: PRESE^I[^E 7, ki so ga napisali
Rainer Maroska, Achim Olpp, Claus Stöckle, Hartmut

Wellstein, Dieter Kässmann

U~benik PRESE^I[^E 7, se potrdi za pouk matematike
za pouk v 7. razredu osnovne {ole.

[t. SS-601-136/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2417.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~benika: ZEMLJEPIS 7, ki sta ga napisala

Ludvik Olas i n Franc Mari~

U~benik ZEMLJEPIS 7, se potrdi za pouk zemljepisa v
7. razredu osnovne {ole.
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[t. SS-601-137/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2418.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~benika: ZEMLJEPIS 8, ki so ga napisali

Slavko Brinovec, Marija Ko{ak, Jure Senega~nik

U~benik ZEMLJEPIS 8, se potrdi za pouk zemljepisa v
8. razredu osnovne {ole.

[t. SS-601-138/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2419.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~benika: VZPON ME[^ANSTVA, ki sta ga

napisala Peter Vodopivec in Maja @vanut

U~benik VZPON ME[^ANSTVA, se potrdi za pouk
zgodovine v 7. razredu osnovne {ole.

[t. SS-601-139/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2420.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~benika: PSIHOLOGIJA, ki sta ga napisala

Janek Musek in Vid Pe~jak

U~benik PSIHOLOGIJA, se potrdi za pouk psihologije
v gimnaziji.

[t. SS-601-149/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2421.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~benika: SOLFEGGIO III, ki ga je napisal

Toma‘ Habe

U~benik SOLFEGGIO III, se potrdi za pouk v 3. letniku
srednje glasbene {ole.

[t. SS-601-140/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2422.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega u~benika: ORGANSKA

KEMIJA III, ki ga je napisala Aleksandra Kornhauser

U~benik ORGANSKA KEMIJA III, se potrdi kot po-
skusni u~benik za pouk kemije v 3. in 4. letniku srednjih {ol.

[t. SS-601-141/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje
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2423.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~ila: KEMIJA - VODA IN VODIK,

navadne in elektronske prosojnice, avtorjev Jadran
Ma~ek, Sre~o Zakraj{ek

Navadne in elektronske prosojnice KEMIJA - VODA
IN VODIK, se potrdijo kot u~ilo za uporabo pri pouku kemi-
je v osnovni {oli.

[t. SS-601-142/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2424.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~ila: KEMIJA - VODA, navadne in

elektronske prosojnice, avtorjev Jadran Ma~ek, Sre~o
Zakraj{ek

Navadne in elektronske prosojnice KEMIJA - VODA,
se potrdijo kot u~ilo za uporabo pri pouku kemije v srednji
{oli.

[t. SS-601-143/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2425.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka MEHANIKA - statika, ki

ga je napisala Alenka Knez

Delovni zvezek MEHANIKA - Statika, se potrdi za
uporabo v srednjih {olah strojne smeri, program strojni teh-
nik.

[t. SS-601-144/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2426.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi u~benika: OSNOVE SFERNE

TRIGONOMETRIJE, ki ga je napisal Danilo [u{mak

U~benik OSNOVE SFERNE TRIGONOMETRIJE, se
potrdi za pouk predmeta navtika, program plovbni in ladijski
tehnik.

[t. SS-601-145/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje

2427.

Na podlagi 16. ~lena pravilnika o u~benikih (Uradni list
RS, {t. 15/93 in 18/93) je Strokovni svet Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje na 22. seji dne 1. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o potrditvi poskusnega u~benika: SCRITTO E

PARLATO, ki ga je napisal Maurizio Della Casa, LA
Scuola Brescia

U~benik - priro~nik z delovnimi zvezki SCRITTO E
PARLATO, se potrdi kot poskusni u~benik za pouk itali-
jan{~ine kot maternega jezika v 5., 6., 7. in 8. razredu osnov-
ne {ole z italijanskim u~nim jezikom na Obali.

[t. SS 601-133/95
Ljubljana, dne 1. junija 1995.

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta
Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje
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ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

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

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 volitve, imenovanja in mandatna vpra-
{anja, 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

podpredsednike ob~inskega sveta za dobo 4 let.
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga najmanj ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
Ob~inski svet izvoli predsednika ob~inskega sveta z

javnim glasovanjem.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ̂ e tudi v drugem krogu noben kandidat
ne dobi potrebne ve~ine, se kandidacijski postopek ponovi.

Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta.

Predsednik je razre{en, ~e za predlog za razre{itev gla-
suje ve~ina vseh ~lanov ob~inskega sveta.

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

3. Imenovanje sekretarja ob~inskega sveta

11. ~len
Ob~inski svet imenuje na predlog komisije za volitve,

imenovanja in mandatna vpra{anja sekretarja, ki pomaga
predsedniku pri pripravi in vodenju sej sveta in organizira
strokovno in administrativno delo za ob~inski svet in njegova
delovna telesa.

^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega
razmerja, ga sklene v ob~inski upravi.

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.

LJUTOMER

2428.

Na podlagi 29. in 36. ~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 13. in
24. ~lena statuta Ob~ine Ljutomer (Uradni list RS, {t. 41/95),
je Ob~inski svet ob~ine Ljutomer na seji, dne 27. 7. 1995
sprejel

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

I. SPLO[NE DOLO^BE

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

Ob~inskega sveta ob~ine Ljutomer (v nadaljnjem besedilu:
ob~inski svet) in njegovih delovnih teles ter uresni~evanje
pravic in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta.

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

slovenskem 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-

~inski svet ob~ine Ljutomer”

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

1. Sklic in potek prve seje

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

tedanji predsednik ob~inskega sveta. Do izvolitve predsedni-
ka ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan ob~inskega
sveta. ^e je ta zadr‘an ali ~e odkloni vodenje seje, vodi sejo
~lan ob~inskega 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 volitve,

imenovanja in mandatna vpra{anja. Komisija ima predsedni-
ka in {est ~lanov. V komisiji morajo biti zastopane politi~ne
stranke, ki imajo mandat v ob~inskem svetu.
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^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 jih dolo~i ob~inski svet.

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.
^lan ob~inskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, ki ga je izrekel 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.

^e se posamezni ~lan redno ne udele‘uje sej delovnega
telesa, lahko predsednik delovnega telesa predlaga njegovo
razre{itev.

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

16. ~len
Na redni seji ob~inskega sveta je praviloma predvidena

posebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude ~lanov
ob~inskega 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
Pri obravnavi vpra{anj in pobud morajo biti na seji

ob~inskega sveta navzo~i ‘upan, tajnik ob~inske uprave in
vodji posameznih odsekov ob~inske uprave, glede na vsebi-
no obravnavanih vpra{anj.

19. ~len
^lan ob~inskega sveta ima pravico postaviti vpra{anje

‘upanu, ob~inski upravi oziroma posameznemu vodji odseka
z njegovega podro~ja.

^lan ob~inskega sveta lahko postavi vpra{anje pisno ali
ustno na seji ob~inskega sveta.

Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati ve~ kot pet
minut.

Predsednik ob~inskega sveta mora pisno vpra{anje ta-
koj poslati ‘upanu oziroma ob~inski upravi.

20. ~len
^e je vpra{anje postavljeno pisno, mora ‘upan ali posa-

mezni vodja odseka odgovoriti nanj pisno najkasneje do na-
slednje seje ob~inskega sveta.

Na ustno vpra{anje mora ‘upan ali vodja odseka 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 odgo-
vor na svoje ustno vpra{anje, ima pravico postaviti dopolnil-
no vpra{anje, ki ne sme trajati ve~ kot tri minute.

21. ~len
Predsednik ob~inskega sveta odgovor ‘upana ali vodje

odseka na pisno vpra{anje takoj po{lje ~lanu ob~inskega
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.

22. ~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.

Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet minut.
Pisno pobudo ~lan ob~inskega sveta predlo‘i predsedni-

ku ob~inskega sveta, ta pa z njo seznani druge ~lane.

23. ~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 odseka ob~in-
ske uprave.

@upan oziroma pristojni vodja odseka 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.

^e ~lan ob~inskega sveta, ki je dal ustno ali pisno
pobudo, z odgovorom ni zadovoljen, lahko zahteva, naj pred-
sednik ob~inskega sveta dodeli pobudo in odgovor nanjo, v
obravnavo pristojnemu delovnemu telesu.

IV. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKEGA SVETA

24. ~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.
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V. SEJE OB^INSKEGA SVETA

1. Sklicevanje sej

25. ~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.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
dveh 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, strankam zastopanim v
ob~inskem svetu, vodjem odsekov ob~inske uprave in pred-
stavnikom 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.

26. ~len
Predsednik ob~inskega sveta dolo~i katere druge udele-

‘ence se lahko povabi na sejo ob~inskega sveta ali k obravna-
vi posamezne zadeve.

27. ~len
Izredna seja se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o

nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo skli~e predsednik 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.

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

tudi v kraj{em roku, kakor je dolo~en v 25. ~lenu. Dnevni red
izredne seje lahko predlaga tudi na sami seji.

2. Potek seje

29. ~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 pojasni-
la v zvezi z delom na seji in v zvezi z drugimi vpra{anji.

30. ~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.

31. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem vrstnem redu.
Med sejo lahko ob~inski svet spremeni vrstni red obrav-

nave posameznih to~k dnevnega reda.

32. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda poda

predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnilno
obrazlo‘itev. Obrazlo‘itev se lahko ~asovno omeji.

^e predlagatelj zadeve ni ‘upan, poda le-ta mnenje k
obravnavani zadevi. Za predlagateljem dobi besedo poro~e-
valec delovnega telesa. Za tem dobijo besedo ~lani ob~inske-
ga sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.

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

33. ~len
Govornik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na vrstnem

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.

34. ~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.

35. ~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.

Govor tega ~lana ne sme trajati ve~ kot 5 minut.
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.

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

vi, sklene razpravo.
^e je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odlo-

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

37. ~len
Predsedujo~i prekine delo ob~inskega sveta in odlo~i

kdaj se bo nadaljevalo, ~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.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3987[t. 51 – 7. IX. 1995

38. ~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

39. ~len
Za red na seji ob~inskega sveta skrbi predsedujo~i.

40. ~len
Na seji ob~inskega sveta ne sme nih~e govoriti, dokler

mu predsedujo~i ne da besede. Predsedujo~i skrbi, da govor-
nika nih~e ne moti med govorom. Govornika lahko opomni
na red ali mu se‘e v besedo le predsedujo~i.

41. ~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.

42. ~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.

43. ~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.

44. ~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.

45. ~len
^lan ob~inskega sveta, ki mu je izre~en ukrep odstrani-

tve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano.

46. ~len
Predsedujo~i odredi, da se odstrani iz dvorane ali iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec, ki kr{i red
na seji.

47. ~len
^e predsedujo~i z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji ob~inskega sveta, jo prekine.

4. Odlo~anje

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

ve~ina njegovih ~lanov, to je ve~ kot polovica njegovih ~la-
nov.

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.

49. ~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.

50. ~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. Nje-
gova obrazlo‘itev ne sme trajati dalj kot dve minuti, predse-
dujo~i pa jo lahko podalj{a na najve~ pet minut.

^lani ob~inskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo
za eno izmed naslednjih mo‘nosti: “ZA”, “PROTI” ali
“VZDR@AN”.

51. ~len
^e ~lan ob~inskega sveta ugovarja, na osnovi utemelje-

nega razloga, poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, se gla-
sovanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja 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.

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

vi in objavi izid glasovanja.

53. ~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.

54. ~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~inske-
ga 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 “PROTI”.

Tajno glasovanje vodi predsedujo~i in dva ~lana ob~in-
skega sveta, ki ju na predlog predsedujo~ega dolo~i ob~inski
svet.

5. Zapisnik seje

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

~lanom ob~inskega sveta po{lje praviloma s sklicem nasled-
nje 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
prva to~ka potrditev zapisnika prej{nje seje. Vsak ~lan ob~in-
skega 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 spre-
membe.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i in sekretar ob-
~inskega sveta. Za zapisnik skrbi sekretar ob~inskega sveta.

56. ~len
Potek seje se snema na magnetofonski trak, ki se hrani 4

leta. ^lan ob~inskega sveta je upravi~en do magnetograma
seje.

57. ~len
Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave dolo~i

ob~inski svet s posebnim aktom.

58. ~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.

59. ~len
Izvirniki 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

60. ~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 in njihove skupine ~lanov
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
posamezne to~ke dnevnega reda.

VII. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK
OB^INSKEGA SVETA

1. Predsednik ob~inskega sveta

61. ~len
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja ob~inski svet,

ga sklicuje in vodi njegove seje.
Predsednik 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.

62. ~len
Predsednik ob~inskega sveta je za svoje delo odgovoren

ob~inskemu svetu.

2. Podpredsednik ob~inskega sveta

63. ~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

64. ~len
Ob~inski svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje

posameznih zadev iz pristojnosti ob~inskega sveta. V skladu
s statutom ob~ine se s posebnim aktom dolo~ijo pristojnosti
in sestava posameznega delovnega telesa.

V skladu s programom dela ob~inskega sveta se delovna
telesa vklju~ujejo v obravnavo posameznih vpra{anj.

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

svet na predlog komisije za volitve in imenovanja izmed
~lanov ob~inskega sveta in drugih ob~anov. Predsednika de-
lovnega telesa imenuje ob~inski svet izmed ~lanov ob~inske-
ga sveta.

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

ustanavlja ob~inski svet po potrebi {e druga stalna in ob~asna
telesa v skladu s statutom ob~ine.

67. ~len
Delovno telo ima predsednika in dolo~eno {tevilo ~la-

nov.
Delovno telo {teje najmanj pet in najve~ devet ~lanov.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi delo de-

lovnega telesa, sklicuje in vodi seje, skrbi za izvajanje spreje-
tih sklepov ter opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a statut
ob~ine in ustanovitveni akt.

Predsednik delovnega telesa mora sklicati sejo pravilo-
ma 7 dni in najmanj 3 dni pred dnevom seje.

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.
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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 sekretar ob~inskega sveta in strokovni
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

1. 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, obvezne razlage sprejetih
aktov in druge akte, dolo~ene z zakonom in s statutom ob~i-
ne.

73. ~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.

2. Postopek za sprejem odloka

74. ~len
Odlok 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 prej{njega odstavka tega ~lena mora vsebo-

vati naslov odloka, ozna~itev ~lena, za katerega se zahteva
razlaga in razloge zanjo.

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

ob~inskega sveta statutarno pravni komisiji. Preden za~ne
komisija obravnavo, lahko zahteva mnenje ustreznih teles
ob~inskega sveta in predlagatelja odloka.

^e statutarno pravna komisija ugotovi, da je zahteva za
obvezno razlago odloka utemeljena, pripravi predlog za ob-
vezno 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.

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 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{iljajo 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.

Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava ob~in-
ski svet, se lahko v celoti ali v povzetku objavijo v posebnem
glasilu ob~ine, lahko pa tudi v javnih ob~ilih.

Na~in objavljanja predlogov aktov in drugega gradiva,
ki ga obravnava ob~inski svet, dolo~i predsednik ob~inskega
sveta.

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 iz

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
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.
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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 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
@upan skrbi za izvajanje predpisov s podro~ja za{~ite in

re{evanja ter po‘arne varnosti in sprejema akte ter ukrepe v
vojnem stanju, ~e se ob~inski svet ne more sestati.

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 statutarno pravna
komisija.

Vsak ~lan ob~inskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki jo je dala komisija ali predsednik ob~inskega
sveta, 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 poslovnik Skup-
{~ine ob~ine Ljutomer (Uradni list RS, {t. 8/92 in 20/93) in

za~asni poslovnik o delu ob~inskega sveta Ljutomer, ki ga je
ob~inski svet sprejel na seji 23. decembra 1994.

[t. 011-1/95
Ljutomer, dne 27. julija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Ljutomer

Darja Odar, dipl. psih., l. r.

MISLINJA

2429.

Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/93 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter 21. in 31.
~lena statuta Ob~ine Mislinja (Uradni list RS, {t. 27/95) je
Ob~inski svet ob~ine Mislinja na 8. seji, dne 21. 6. 1995
sprejel

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

I. SPLO[NE DOLO^BE

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

ga sveta ob~ine Mislinja (v nadaljevanju: svet) ter na~in
uresni~evanja pravic in dol‘nosti ~lanov ob~inskega sveta (v
nadaljevanju: svetniki).

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

za delovanje delovnih teles 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 ja zaradi obravnava-
nja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih
razlogov tako predpisano v zakonu.

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 pe~at, ki je dolo~en s statutom ob~ine.
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.
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Pe~at sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi de-
lovna telesa sveta in nadzorni odbor.

Pe~at sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnica v
ob~inskem uradu.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo navoizvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetni-
kov. ̂ e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsed-
nik ob~inske volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo predhodno skli~e najstarej-
{i novoizvoljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so
bili izvoljeni svetniki.

9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik.
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 ob~inske 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 kandida-
tov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, skupaj, 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, ~e tako sklene delovno telo ali
ob~inski svet.

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

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, 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{anja svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ^e svetnik to posebej zahteva, se mu mora od-

govoriti na vpra{anje oziroma posredovati informacije 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 kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. ^e vpra{anje
oziroma pobuda ni dovolj jasna, predsednik sveta svetnika na
to opozori in ga pozove, da vpra{anje oziroma pobudo ustrez-
no dopolni.

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

na seji obvezno prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ̂ e sta ‘upan
ali tajnik ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nadome{~al in
odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, delov-

nemu telesu ali tajniku ob~ine. Vpra{anje se lahko postavi
ustno ali pisno na seji sveta. Ustno vpra{anje ne sme trajati
ve~ kot tri minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu, na katerega se nana{a. Odgovor na
tak{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi na-
slednji seji oziroma najkasneje v petnajstih dneh.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje, se mora podati pisni odgovor najkasneje v 15 dneh
po tem, ko je bilo vpra{anje postavljeno, razen ~e svet v
posameznih primerih ne dolo~i druga~nega roka.

19. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

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

Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{a-
nja, ki so bila podana pred sejo sveta, ~e 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 na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno 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.
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22. ~len
Pisno pobudo izro~i predsednik sveta ‘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 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 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 neopravi~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 delovnega telesa najpoz-
neje do za~etka seje. ^e zaradi vi{je sile ali drugih razlogov
svetnik ne more obvestiti o svoji odsotnosti predsednika sve-
ta, mora o tem obvestiti tajni{tvo ob~inskega urada 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 neopravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila trikrat ne pride na sejo sveta,
mora predsednik sveta na to opozoriti svet in politi~no stran-
ko, katere ~lan je svetnik, ki se brez opravi~enih razlogov ne
udele‘uje 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

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

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

26. ~len
V okviru svojih pristojnosti ob~inski svet:
1. sprejema:
– statut ob~ine,
– odloke, odredbe, pravilnike, navodila, sklepe in druge

ob~inske akte,
– poslovnik za svoje delo,
– na~rt razvoja ob~ine,
– prostorske in druge na~rte,
– ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un ob~inskega pro-

ra~una,
– program in letni na~rt varstva pred naravnimi in dru-

gimi nesre~ami in
– druge akte v skladu z zakoni in predpisi;
2. odlo~a o:
– pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin in premi~nin, ~e s

statutom ali
odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem ni poob-

la{~en ‘upan,

– prodaji ob~inskega premo‘enja,
– vlaganju ob~inskega kapitala v dejavnost oseb zaseb-

nega prava,
– najemanju posojil,
– dodeljevanju koncesij,
– zdru‘evanju ob~ine v pokrajino in izstopu ob~ine iz

pokrajine,
– z zakonom prenesenih zadevah iz dr‘avne pristojnosti

na ob~ino in
– drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in statut ob~ine;
3. dolo~a:
– organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave,
– na~in za~asnega financiranja nujnih nalog ob~ine do

sprejetja ob~inskega prora~una,
– vi{ino povra~il in nadomestil ~lanom ob~inskih orga-

nov in ‘upanu za nepoklicno opravljanje funkcij,
– organizacijo ob~inskega sveta in ob~inske uprave ter

na~in njihovega delovanja v vojni,
– organizacijo in na~in izvajanja varstva pred naravnimi

in drugimi nesre~ami,
– prispevke za opravljanje komunalnih storitev in
– druge zadeve iz svoje pristojnosti;
4. ustanavlja:
– javne gospodarske in druge javne zavode ter javne

gospodarske slu‘be in
– stalne in ob~asne komisije in druge organe;
5. voli in razre{uje:
– predsednika in podpredsednika ob~inskega sveta in
– predstavnike ob~ine v svetu pokrajine;
6. imenuje in razre{uje:
– pod‘upana,
– predsednika in ~lane nadzornega odbora,
– predsednika in ~lane ob~inske volilne komisije in nji-

hove namestnike,
– predsednika in ~lane volilnih komisij volilnih enot ter

njihove namestnike,
– predsednike in ~lane stalnih in ob~asnih odborov in

komisij ter drugih organov ob~ine in ob~inskega sveta,
– tajnika ob~inske uprave,
– ~lane sveta ob~ine za varstvo uporabnikov javnih do-

brin,
– predstavnike ob~ine v sosvetu na~elnika upravne eno-

te in
– predstavnike ob~ine v javnih zavodih, javnih gospo-

darskih slu‘bah in drugih organizacijah in organih;
7. daje soglasje:
– k prenosu nalog iz dr‘avne pristojnosti na ob~ino in
– h kandidatom za direktorje oziroma ravnatelje javnih

zavodov in gospodarskih slu‘b;
8. daje mnenje:
– k imenovanju predstojnikov republi{kih organov, pri-

stojnih za ob~ino in
– k imenovanju na~elnika upravne enote v Slovenj Grad-

cu;
9. razpisuje:
– koncesije in
– referendume ter svetovalne referendume;
10. nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske upra-

ve glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta;
11. predpisuje davke, prispevke, takse in druge dajatve

ter dolo~a cene v okviru zakonov in drugih predpisov;
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12. potrjuje za~asne nujne ukrepe, ki bi jih sprejel ‘upan
v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko ogro‘eno ‘ivljenje
in premo‘enje ob~anov;

13. daje pobudo za sklic zborov ob~anov in
14. sklepa o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in

statut ob~ine.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

27. ~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.

28. ~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.

29. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahte-
vo najmanj treh svetnikov. 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 na
izredni seji odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja ne skli~e seje sveta v roku deset dni od prejema
zahteve za sklic, lahko skli~e sejo tisti, ki je sklic zahteval,
vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.

30. ~len
Vabilo za sklic seje 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.

31. ~len
Na sejo 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.

32. ~len
Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik sveta,

ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. 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 se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo.

33. ~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 stali{~a ‘upan, kadar ta ni bil
predlagatelj.

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

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

Kadar nastopijo razlogi, da se sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najsta-
rej{i ob~inski svetnik.

35. ~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.

@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.

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

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

Potek seje

37. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

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

Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je bil povabljen

na sejo in kdo poleg svetnikov prisostvuje seji.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

38. ~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 in dopolnitev zapisnika
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.
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39. ~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 morebit-
nih predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Zadeve, za katere ‘upan tako predlaga, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnev-
ni red naslednje seje.

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 predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

40. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-

sameznih to~k dnevnega reda.

41. ~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~ 15 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 pet minut. Svet lahko sklene, da posame-
zen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
~asa.

42. ~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 ali ~e traja razprava ve~ kot deset minut,
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 in drugem veljajo oziroma se smiselno
uporabljajo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upana, tajnika
ob~ine idr.), ki sodelujejo na seji sveta.

43. ~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 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 pet minut.

44. ~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 in podobno. 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 mogo~e ve~ zagotoviti, predsedujo~i
sejo kon~a.

45. ~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.

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

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

47. ~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.

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

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

49. ~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 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.

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

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.
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51. ~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.

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

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

53. ~len
Svet veljavno odlo~a (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.

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

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

55. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev (odlo~a) s tajnim glasovanjem,

~e tako sklene pred odlo~anjem o posamezni zadevi oziroma
vpra{anju. Tajno glasovanje lahko predlagajo najmanj {tirje
svetniki.

56. ~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.

57. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

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

58. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigopm rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika ali {tirih svetnikov.

^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”.

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

sne toliko glasovnic kot je svetnikov. 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 obkro`i
besedo “za” ali “proti”.

60. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svet-

nikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno tehni~na opravila opravlja tajnik ob~ine.

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 vzeli
glasovnico.

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

61. ~len
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” oziroma

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 kandidatih
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.

62. ~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.

63. ~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 ali
na predlog predsednika.

5. Zapisnik seje sveta

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

Za pripravo zapisnika skrbi zapisnikar, ki ga dolo~i
‘upan.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i na seji in zapi-
snikar.

65. ~len
Potek seje sveta se snema na magnetofonski trak. Mag-

netofonski posnetki se hranijo eno leto.

66. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov ter vse gradivo, ki ga

je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.
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O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan v skladu s predpisi, ki urejajo pisarni{ko
poslovanje in ravnanje z dokumentacijskim gradivom.

67. ~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

68. ~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 sprejme svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles sveta 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.

69. ~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.

70. ~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

71. ~len
Strokovna in administrativno tehni~na opravila za svet

zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi. V ta na-
men dolo~i delavca v ob~inski upravi, ki pomaga predsedni-
ku pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila,
potrebna za nemoteno delo sveta.

Za pripravo zapisnika je praviloma odgovoren tajnik
ob~ine.

@upan zagotavlja z zaposlenimi v upravi strokovna in
administrativno tehni~na opravila tudi za delovna telesa ob-
~inskega sveta.

8. Delovna telesa sveta

72. ~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.

73. ~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 ob~inskega prora~u-
na, zaklju~nega ra~una prora~una, odlokov, sklepov o izboru
izvajalcev del po javnih razpisih in drugih aktov sveta.

Delovna telesa delujejo v skladu z letnimi delovnimi
na~rti, ki morajo biti usklajeni z letnim delovnim na~rtom
ob~inskega sveta. Pri pripravi in izvajanju delovnih na~rtov
sodelujejo delavci urada.

74. ~len
Stalna delovna telesa sveta so:
1. komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki ima predsednika in {tiri ~lane, opravlja zlasti nasled-
nje naloge:

– usklajuje in oblikuje predloge in stali{~a v zvezi z
mandatnimi vpra{anji, volitvami in imenovanji,

– oblikuje in predlaga ob~inskemu svetu predloge skle-
pov in drugih aktov, ki se nana{ajo na nadomestila in druge
prejemke za nepoklicno opravljanje funkcij,

– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
2. komisija za pro{nje in prito‘be, ki ima predsednika in

{tiri ~lane, opravlja predvsem naslednje naloge:
– obravnava vloge in prito‘be ob~anov v zadevah, ki se

re{ujejo izven upravnega postopka,
– obravnava vloge in prito‘be ob~anov nad delom ob-

~inske uprave,
– obravnava vloge in prito‘be ob~anov v zadevah, ki jih

odboru odstopi dr‘avni organ za vloge in prito‘be;
3. komisija za socialne zadeve ima predsednika in {tiri

~lane in obravnava problematiko, ki se nana{a na:
– socialno varstvo, zaposlovanje in {tipendiranje,
– varstvo otrok in dru‘ine, invalidov in ostarelih,
– druga vpra{anja s podro~ja socialnega varstva, ki jih

dolo~i svet;
4. odbor za komunalne zadeve in prostor ima predsedni-

ka in sedem ~lanov. Obravnava predvsem akte in problemati-
ko, ki se nana{a na:

– izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje s komunalnimi
objekti in napravami,

– izgradnjo, vzdr‘evanje in upravljanje z javnimi cesta-
mi, potmi, parkiri{~i in drugimi javnimi povr{inami,

– urejanje prometa,
– varstvo okolja,
– urbanizem in prostorsko planiranje,
– druge naloge, ki jih dolo~i svet;
5. odbor za zdravstvo ima predsednika in pet ~lanov.

Obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– vpra{anja izvajanja zdravstvene dejavnosti in

zdravstvenega varstva,
– druge zadeve, ki jih dolo~i svet;
6. odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ima predsednika in

pet ~lanov. Obravnava predvsem akte in problematiko, ki se
nana{a na:

– kmetijstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, lovstvo in ri-
bi{tvo,

– rabo in varstvo kmetijskih zemlji{~ in gozdnih povr-
{in,

– pospe{evanje razvoja kmetijstva in gozdarstva,
– druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
7. odbor za podjetni{tvo in drobno gospodarstvo ima

predsednika in {tiri ~lane. Obravnava zlasti akte in problema-
tiko, ki se nana{a na:
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– razvoj malega gospodarstva, obrti in trgovinske de-
javnosti,

– delovanje skladov za razvoj in spodbujanje malega
gospodarstva,

– druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
8. odbor za {olstvo, kulturo in {port ima predsednika in

pet ~lanov. Obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– otro{ko varstvo, {olstvo in izobra‘evanje odraslih,
– kulturno, raziskovalno, knji‘ni~arsko in informacij-

sko-dokumentacijsko dejavnost,
– {portno in rekreacijsko dejavnost,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
9. odbor za turizem ima predsednika in {tiri ~lane.

Obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– razvoj turizma in gostinstva,
– programe in ukrepe celostnega razvoja pode‘elja,
– promocijo ob~ine, organizacijo promocijskih priredi-

tev in izdajanje publikacij,
– druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
10. odbor za pokopali{~a ima predsednika in {tiri ~lane.

Obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– urejanje pokopali{~, pogrebne in pokopali{ke dejav-

nosti,
– druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet;
11. ‘irija za nagrade in priznanja ob~ine ima predsedni-

ka in {tiri ~lane. Obravnava akte in naloge, ki se nana{ajo na:
– razpis, izbor in predlaganje kandidatov za nagrade in

priznanja ob~ine,
– druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet.

75. ~len
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.

76. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

77. ~len
Seje delovnega telesa sklicuje predsednik delovnega

telesa na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta, in
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. SPREJEMANJE SPLO[NIH AKTOV

78. ~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 in
– sklepe.

79. ~len
Na~in sprejemanja splo{nih aktov dolo~a statut ob~ine.

80. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu statuta ob~ine, po-

slovnika o delu ob~inskega sveta, prora~una ob~ine, zaklju~-
nega ra~una, prostorskih in drugih planov razvoja ob~ine in
odlokov na dveh obravnavah.

81. ~len
V prvi obravnavi predloga splo{nega akta iz prej{njega

~lena svet razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem splo-
{nega akta, o ciljih in na~elih ter temeljnih re{itvah predloga
splo{nega akta.

82. ~len
Ob prvi obravnavi predloga splo{nega akta lahko svet

sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga splo{nega akta,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga splo{nega akta,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali vseh poglavjih

predloga splo{nega akta.

83. ~len
Na koncu prve obravnave predloga splo{nega akta lah-

ko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga splo-

{nega akta v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi besedila predloga za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se splo{ni akt ne sprejme.

84. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga splo{nega akta

nadaljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se splo{ni akt ne sprejme, je postopek

kon~an.

85. ~len
V drugi obravnavi predloga splo{nega akta lahko pred-

lagajo njegove spremembe in dopolnitve svetniki in in pred-
lagatelj z amandmaji.

@upan in predlagatelj predloga splo{nega akta imata
pravico podati mnenje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnjenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

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

amandmaju posebej ali o skupini med seboj povezanih amand-
majev.

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 splo{nega akta v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu splo{nega akta v
celoti glasuje na podlagi celovitega besedila predloga splo-
{nega akta s sprejetimi in vne{enimi amandmaji. Celovito
besedilo pripravi organ, ki ga dolo~i svet.

^e organ, dolo~en za pripravo celovitega besedila, ugo-
tovi, da so v splo{nem aktu o~itna neskladja med posamezni-
mi ~leni splo{nega akta, lahko predlaga amandmaje za uskla-
ditev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3998 [t. 51 – 7. IX. 1995

94. ~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 ali enako drugo najvi{je {tevilo gla-
sov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandi-
dati 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.

95. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma ~e tudi pri

drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine,
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
podlagi novega predloga kandidatur.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

96. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika predlaga

Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja. Kan-
didata lahko predlagajo tudi najmanj trije svetniki.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovalo najmanj
dvetretjini na seji navzo~ih svetnikov.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles

97. ~len
Delovno telo sveta imenuje svet na podlagi liste kandi-

datov za predsednika in ~lane delovnega telesa.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

postopek imenovanja ponovi na podlagi nove liste kandida-
tov.

4. Imenovanje pod‘upana

98. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet pod‘upana.
Za pod‘upana je imenovan kandidat, za katerega je

glasovala ve~ina na seji navzo~ih svetnikov.

5. Imenovanje tajnika

99. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet tajnika ob~ine.
Za tajnika je imenovan kandidat, za katerega je glasova-

la ve~ina na seji navzo~ih svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

100. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev oziroma za
imenovanje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in s tem poslovnikom. ̂ e je
komisija za mandatna vpra{anja pristojna za predlaganje kan-
didatov za dolo~ene funkcije, je pristojna tudi za predlaganje
za njihovo razre{itev.

^e ni mogo~e pripraviti celovitega besedila na isti seji,
glasuje svet o sprejemu splo{nega akta na prvi prihodnji seji.

87. ~len
Kadar se ob~inski svet v skladu s 111. ~lenom statuta

ob~ine odlo~i, da bo predlog splo{nega akta iz 80. ~lena tega
poslovnika obravnaval po hitrem postopku, se pri obravnavi
in sklepanju o sprejemu akta smiselno uporabljajo dolo~be
tega poslovnika, ki veljajo za odlo~anje o amandmajih k
predlogu splo{nega akta.

88. ~len
Po postopku kot velja za sprejem splo{nega akta se

sprejemajo tudi spremembe in dopolnitve splo{nih aktov.

89. ~len
O odredbah, pravilnikih, navodilih in sklepih odlo~a

svet praviloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na
razprava, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in
glasovanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval akt iz prvega od-
stavka tega ~lena po dvofaznem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogom aktov iz 80. ~lena tega poslovnika.

90. ~len
Ob~inski svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga ob-

javi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o rapisu referenduma mora dolo~ati besedilo vpra-

{anja, ki bo dano na referendum, in dan izvedbe referenduma.
Besedilo referendumskega vpra{anja se objavi tudi na kra-
jevno obi~ajen na~in.

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

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.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

91. ~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.

92. ~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”.

93. ~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.
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@upan je pristojen predlagati svetu za razre{itev pod‘u-
pana in tajnika ob~ine.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev oziroma imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

101. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni oziroma 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.

Svetnikom, funkcionarjem in drugim voljenim oziroma
imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet sprejel ugo-
tovitveni 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 {est mesecev po dani odstopni izjavi.

Svetnika, ki je odstopil, nadomesti do konca mandatne
dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, ~e ne bi bil izvoljen
svetnik, ki mu je zaradi odstopa prenehal mandat, razen ~e je
odstopil prej kot v {estih mesecih od potrditve mandata.

VIII. RAZMERJA MED SVETOM IN @UPANOM

102. ~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.

103. ~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.

104. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obranava 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 izraziti svoje stali{~e ali mnenje.

105. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali delavec ob~inske uprave, 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.

106. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice morebitnih nezakonitih odlo~i-
tev.

@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo
sveta in delovnih teles.

107. ~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 treba nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana, in ugotovi, da je ni mo‘no uresni~iti s predvide-
nimi sredstvi, mora zagotoviti dodatna sredstva za izvr{itev
naloge.

IX. JAVNOST DELA

108. ~len
Na~ela javnosti dela ob~inskih organov dolo~a 14. ~len

statuta ob~ine.

109. ~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.

110. ~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.

111. ~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.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

112. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem splo{nih aktov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

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

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik sveta. ̂ e se
predsednik glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in
zahteva od statutarno pravne komisije, da pripravi razlago
posamezne poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno prav-
na komisija.
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Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno pravna komisija, odlo~i svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

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

za~asni poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Mislinja z dne
21. 12. 1994.

115. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 013 – 2/95
Mislinja, dne 22. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

4. ~len
Ob~ani se lahko z vlogami obra~ajo na katerikoli organ

ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v tridesetih dneh.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ ob~ine je v mestu Rade~e, Ul. Milana Majcna 1.

6. ~len
Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike, premera 3,5

cm z napisom Ob~ina Rade~e. V sredini pe~ata je grb ob~ine.
@upan Ob~ine ima svoj pe~at okrogle oblike, premera

3,5 cm z napisom Ob~ina Rade~e – @upan. V sredini pe~ata
je grb ob~ine.

Ob~inski svet ima svoj pe~at okrogle oblike, premera
3,5 cm z napisom Ob~ina Rade~e – Ob~inski svet. V sredini
pe~ata je grb ob~ine.

Posamezne organizacijske enote, oddelki ali slu‘be ob-
~inske uprave uporabljajo pe~at ob~ine, ozna~en z ustrezno
{tevilko.

Zaradi la‘jega poslovanja lahko organi ob~ine uporab-
ljajo tudi pe~at z manj{im premerom.

7. ~len
Ob~ina ima svoj grb in zastavo.
Grb in zastava ob~ine se dolo~ita z odlokom.

8. ~len
Praznik Ob~ine Rade~e se proslavlja 8. septembra in se

slavi v spomin na izgnance, pregnane iz svojih domov v ~asu
2. svetovne vojne in v spomin na dan, ko je bil Trg Rade~e
imenovan v mesto.

9. ~len
Ob~ina lahko zaslu‘nim ob~anom, drugim posamezni-

kom, podjetjem, dru{tvom in in{titucijam podeljuje ob~inska
priznanja.

Najvi{je ob~insko priznanje je Plaketa Ob~ine Rade~e.
Vrste, pogoje in na~in podeljevanja priznanj se dolo~i z

odlokom ob~ine.

10. ~len
Krajevna skupnost je skupnost v katero se organizirajo

prebivalci dela ob~ine.
Krajevna skupnost se ustanovi za ve~ naselji, ki so med

seboj prostorsko, upravno-gospodarsko, komunalno, kultur-
no in zgodovinsko povezana in kjer so podani {e drugi pogo-
ji, ki zagotavlja jo mo‘nosti za uresni~evanje skupnih intere-
sov in potreb ob~anov.

11. ~len
Obmo~je ob~ine Rade~e je razdeljeno na naslednje Kra-

jevne skupnosti; Rade~e, Vrhovo, Jagnjenica in Svibno.
Krajevne skupnosti so pravne osebe.

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

ljanje skupnih zadev po na~elu interesov, prostovoljnosti ter
solidarnosti. Ob~ina Rade~e se lahko povezuje v pokrajino.

II. NALOGE OB^INE

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

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:

RADE^E

2430.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93 in 6/94 – odlo~ba US RS in zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
Uradni list RS, {t. 14/95 je Ob~inski svet ob~ine Rade~e na
seji dne 12. julija 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Rade~e

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

1. ~len
Obmo~je Ob~ine Rade~e obsega obmo~ja naslednjih

naselji:
Brunk, Brun{ka Gora, ̂ imerno, Dobrava, Goreljce, Ho-

teme‘, Jagnjenica, Jelovo, Log pri Vrhovem, Lo{ka Gora,
Mo~ilno, Njivice, Obre‘je, Po~akovo, Prapretno, Rade~e,
Rudna vas, Stari Dvor, Svibno, Vrhovo, Zagrad, Zavrate,
@ebnik.

Obmo~je ob~ine je dolo~eno z zakonom.

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

ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr-
{uje naloge, ki so nanjo prenesene s podro~nimi zakoni ter
naloge, ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristoj-
nost dr‘ava.

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

sredno in preko organov ob~ine.
^len se pri uresni~evanju skupnih nalog lahko povezuje

in sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.

^len lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
dr‘av ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
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– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;

– ustvarja pogoje za delovanje politi~nih strank in dru-
gih in{titucij civilne dru‘be;

7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje v primerih elementarnih nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja;
– pridobiva sredsta za delovanje in razvoj ob~ine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in drugih
razmerjih v katere ob~ina vstopa.

14. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– izdelava evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

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

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

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

objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu,
– postopek z najdenimi stvarmi,
– mati~no slu‘bo,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske ter

druge javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave:
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~i-

ne;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva,

pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za
socialno ogro‘ene, invalide in ostarele;

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, dokumetacij-
sko, informacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejav-
nost;

– razvoj {porta in rekreacije;
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– upravlja javna podjetja in zavode;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

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

mi;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospe{uje kulturno, {portno, dru{tveno, vzgojno in

knji‘nji~no dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in od-

borov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dejavnosti;

– daje subvencije in teko~e transferje v gospodarske
javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost,
cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavno-
sti);

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, opravljanje
pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be;

5. vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
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15. ~len
Ob~ina predpisuje davke in dajatve na osnovi dolo~enih

z zakonom ali odlokom:
– davek od premo‘enja;
– davek na dedi{~ine in darila;
– davek na dobitke od iger na sre~o;
– davek na promet nepremi~nin;
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

stanovanja, poslovne prostore, gara‘e in druge ob~inske ob-
jekte;

– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja.

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

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

bor.
Ob~ina ima tudi svet krajevnih skupnosti, ki ga sestav-

ljajo predsedniki KS.
Svet krajevnih skupnosti sklicuje ‘upan, mora pa ga

sklicati tudi na zahtevo predsednika ali polovice ~lanov ob-
~inskega sveta. Svet in ‘upan lahko po potrebi ustanove
svoja delovna telesa in komisije.

Ob~inski svet po potrebi ustanovi tudi sklade.
Stalni komisiji ob~inskega sveta sta komisija za man-

datna vpra{anja, volitve in imenovanja ter statutarna komisija.
Organi ob~ine in sveti KS se volijo za 4 leta. ^lani

organov ob~ine in njihovih delovnih teles opravljajo svoje
funkcije praviloma nepoklicno.

17. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov s posebnim na~inom informiranja, ki
bo dolo~en z odlokom, z navzo~nostjo predstavnikov javnih
ob~il na sejah ob~inskega sveta in 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. Stopnjo zaup-
nosti dolo~i ‘upan, ob~inski svet ali izdajatelj aktov.

18. ~len
@upan, ~lani ob~inskega sveta ter drugih organov in

ob~inski uslu‘benci, so dol‘ni ohraniti zase vse, kar v okviru
opravljanja svoje slu‘be ali dela zvedo o ob~anih, njihovih
pravnih in dejanskih razmerjih, ter varovati tajnost vseh po-
datkov, do katerih javnost nima dostopa.

Kot tajnost se {teje vse, kar je z zakonom ali drugimi
predpisi tako opredeljeno.

2. Ob~inski svet

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

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine;
– sprejema odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema poslovnik za svoje delo;
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine;
– potrjuje za~asno nujne ukrepe;

– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– daje soglasje k prenosu nalog iz dr‘avne pristojnosti

na ob~ino;
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, kolikor v tem skladu s tem statutom ne odlo~a ‘upan;
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila;
– razpisuje referendum;
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov;
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-

ne gospodarske slu‘be;
– podeljuje koncesije;
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
– voli, imenuje in razre{uje svoje predstavnike v organe

upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov;
– odlo~a o drugih zadevah iz svoje pristojnosti;
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana;
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~la-

ne komisije in odborov ob~inskega sveta;
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske upra-

ve, glede izvr{evanja odlo~itve ob~inskega sveta;
– daje mnenja k imenovanju na~elnikov upravnih enot;
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote;
– odlo~a o pridobitvi in otujitvi ob~inskega premo‘enja,

kolikor s statutom ob~ine ali z odlokom ob~inskega sveta za
odlo~anje o tem ni poobla{~en ‘upan;

– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-
kov javnih dobrin;

– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in statut
ob~ine.

Ob~inski svet odlo~a tudi o na ob~ino z zakonom prene-
senih zadevah iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da
o teh zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

20. ~len
Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, vo-

litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed ~lanov ob~inskega
sveta.

Ob~inski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. ^lane komisij in odborov
imenujejo izmed ~lanov ob~inskega sveta, lahko pa tudi iz-
med drugih ~lanov.

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.

21. ~len
Ob~inski svet ima 16 ~lanov.
@upan, pod‘upan, tajnik, ~lani nadzornega odbora ter

ob~inski uradniki ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta.

22. ~len
^lane ob~inskega sveta se voli na podlagi splo{ne in

enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v Ob~ini

Rade~e stalno prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

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

23. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan ob~inskega sveta.
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24. ~len
Ob~inski svet sprejema odlo~itve na svoji seji z ve~ino

glasov navzo~ih ~lanov. Svet lahko veljavno sklepa, ~e je na
seji navzo~a ve~ina ~lanov.

Ob~inski svet izmed svojih ~lanov izvoli predsednika,
lahko pa tudi enega ali ve~ podpredsednikov ob~inskega
sveta.

25. ~len
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja svet, ga sklicu-

je in vodi njegove seje.
Podpredsednik ob~inskega sveta pomaga predsedniku

pri njegovem delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru
zadr‘anosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.

Strokovno administrativno pomo~ pri pripravi in vode-
nju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov zago-
tavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.

Ob~inski svet imenuje sekretarja ob~inskega sveta za
opravljanje nalog in del.

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

laga skupina najmanj {tirih ~lanov ob~inskega sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~in-

skega sveta. ̂ e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi
zahtevane ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glaso-
vanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem
glasovanju dobila najve~ glasov. Pri enakem {tevilu glasov
odlo~a o drugem kandidatu ponovno glasovanje.

Predsednik ob~inskega sveta je lahko razre{en na pred-
log najmanj {tirih ~lanov ob~inskega sveta. Predsednik ob-
~inskega sveta je razre{en, ~e za predlog, za razre{itev glasu-
je ve~ina vseh ~lanov ob~inskega sveta.

Ob~inski svet lahko razre{i predsednika ob~inskega sve-
ta le tako, da ob enem z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inske-
ga sveta izvoli novega predsednika ob~inskega sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik ob~inskega sveta.

27. ~len
Ob~inski svet odlo~a na rednih in izrednih sejah, ki jih

sklicuje predsednik na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na
zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali ene ~etrtine ~lanov
sveta.

Redne seje se sklicujejo najmanj enkrat v treh mesecih
ob upo{tevanju s poslovnikom dolo~enega postopka za sklic
seje sveta.

Izredna seja se skli~e, zaradi nujnosti sklica ob upo{te-
vanju minimalnih rokov za sklic seje sveta.

Svet odlo~a s sprejemom odlokov, sklepov, priporo~il
in obveznih razlag odlokov.

Dnevni red ob~inskega sveta predlaga predsednik ob-
~inskega sveta na lastno pobudo ali na predlog ~etrtine vseh
~lanov ob~inskega sveta. Dnevni red seje ob~inskega sveta
lahko predlaga tudi ‘upan in vsi tisti, ki imajo pravico zahte-
vati sklic seje ob~inskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odlo~a ob~inski svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta je dolo~en ~as za vpra{a-

nja, ki jih postavljajo ~lani sveta ‘upanu.

28. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne. Pri tem se smiselno

uporablja 17. ~len tega statuta.
^e to terja javni interes lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.

29. ~len
Ob~inski svet sprejema odlo~itev z ve~ino glasov nav-

zo~ih ~lanov razen, ~e zakon, statut ali poslovnik ob~inskega
sveta dolo~a druga~no ve~ino.

Glasovanje je praviloma javno. Tajno se glasuje le,
kadar tako dolo~a zakon, statut, poslovnik ob~inskega sveta
ali ve~ina vseh navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

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

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerje do drugih
ob~inskih organov.

Ob~inski svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~i-
no navzo~ih ~lanov.

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

kazen zapora, dalj{o od 6 mesecev;
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lanov ob-
~inskega sveta;

– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnosti, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lanov ob~inskega sveta;

– ~e odstopi.
^lanom ob~inskega sveta preneha mandat z dnem, ko

ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prej{njega
odstavka. V primerih prenehanja funkcije, zaradi navedenih
razlogov ~lanov ob~inskega sveta, ki mu preneha funkcija
nadomesti naslednji kandidat z iste liste kandidatov. ^e tak-
{nega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste
v volilni enoti, v kateri je imela lista najve~ji ostanek glasov
v razmerju do koli~nika v volilni enoti.

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

‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora, kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi.

Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi in delovnih mestih, kjer se izvr{ujejo pooblastila v
zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo, oziroma nad primer-
nostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

3. @upan

33. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
@upan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, ~e ni

imenovan tajnik ob~inske uprave.
@upan predlaga ob~inskemu svetu sprejem prora~una v

ob~ini in zaklju~ni ra~un prora~una, odloka in druge akte iz
pristojnosti ob~inskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev
ob~inskega sveta.

@upan ima pravico udele‘evati se seje 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.

@upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo-
{nih aktov ob~ine. ^e predsednik ob~inskega sveta na pred-
log ‘upana ne skli~e seje v roku 1 meseca od podanega
predloga jo lahko skli~e ‘upan.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4004 [t. 51 – 7. IX. 1995

@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 pri ustavnem sodi{~u zahteva za oceno njegove ustav-
nosti z ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki
je z zakonom prenesena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost tak{ne od-
lo~itve.

34. ~len
@upana volijo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebi-

vali{~e, na neposrednih tajnih volitvah.
Mandatna doba ‘upana traja {tiri leta.
Glede prenehanja mandata ‘upana se primerno uporab-

ljajo dolo~be 31. ~lena.

35. ~len
Ob~ina Rade~e ima pod‘upana.
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu.
@upan lahko pooblasti pod‘upana za opravljanje posa-

meznih nalog iz svoje pristojnosti.
V primeru odsotnosti ali zadr‘anosti ‘upana ga nado-

me{~a pod‘upan.

36. ~len
Pod‘upana imenuje in razre{uje ob~inski svet na pred-

log ‘upana.

37. ~len
Funkcija ‘upana in pod‘upana nista zdru‘ljivi s funkci-

jo ~lanov ob~inskega sveta in ~lanov nadzornega odbora ter z
delom v ob~inski upravi in tudi ne z drugimi funkcijami, ki
so razvidne iz 32. ~lena tega statuta.

^e je ~lan ob~inskega sveta izvoljen za ‘upana, mu
preneha mandat ~lana ob~inskega sveta.

^e je ~lan ob~inskega sveta imenovan za pod‘upana, v
~asu opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije ~lana
ob~inskega sveta.

V tem ~asu opravlja funkcijo ~lana ob~inskega sveta
naslednji kandidat iz liste kandidatov. ^e takega kandidata
ni, opravlja funkcijo ~lana ob~inskega sveta kandidat z isto-
imenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista najve~ji
ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni enoti.

38. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~i-

ne so ob~inski funkcionarji.

Nadzorni odbor

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

ob~ine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una;
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

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

mu svetu o svojih ugotovitvah.

40. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov Ob~ine Rade~e.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi zapr-

te liste kandidatov z ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega
sveta.

Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-
nja, volitve in imenovanja ob~inskega sveta na podlagi pred-
logov politi~nih strank, zastopanih v ob~inskem svetu.

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

IV. OB^INSKA VOLILNA KOMISIJA, ODBORI IN
KOMISIJE

1. Ob~inska volilna komisija

41. ~len
Ob~inska volilna komisija vodi in izvaja:
– volitve v ob~inski svet;
– volitve ‘upana;
– volitve v svete krajevnih skupnosti;
– referendume in svetovalne referendume;
– opravlja druge naloge, ki jih dolo~i ob~inski svet.

42. ~len
^lane ob~inske volilne komisije, ki ima predsednika in

tri ~lane in njihove namestnike imenuje v skladu z zakonom
o lokalnih volitvah Ob~inski svet ob~ine Rade~e.

2. Odbori

43. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje naslednje odbore:
– odbor za gospodarski in komunalni razvoj ter urejanje

prostora;
– odbor za dru‘bene dejavnosti in socialno politiko;
– odbor za delo dru{tev in organizacij.
Ob~inski svet lahko po potrebi imenuje tudi druge od-

bore.

44. ~len
Odbori {tejejo do 9 ~lanov.
^lani so iz vrst svetnikov ob~inskega sveta in drugih

ob~anov. Odbor vodi predsednik, ki ga imenuje ob~inski
svet.

Odbor lahko iz svoje sredine izvoli podpredsednika.
Odbor lahko zaseda, ~e je navzo~a polovica njegovih

~lanov.

45. ~len
Odbori dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge iz

svojih delovnih podro~ij.

3. Komisije

46. ~len
Ob~inski svet lahko imenuje stalne komisije.
Stalne komisije imajo do pet ~lanov.
Komisije vodijo predsedniki, ki jih imenuje ob~inski

svet. Komisije sklep~no zasedajo, ~e je navzo~a polovica
~lanov.
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47. ~len
Ob~inski svet in ‘upan lahko oblikujeta tudi ob~asne

komisije za posamezna vpra{anja.

48. ~len
Komisije dajejo svoja mnenja in predloge za podro~ja,

ki spadajo v okvir njihovega delovanja.

V. KRAJEVNE SKUPNOSTI

49. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko

krajani naselja, delov naselja ali ve~ posameznih naselij usta-
novijo krajevno skupnost.

Odlo~itev o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo
prebivalci z referendumom, z ve~ino glasov tistih, ki so se
udele‘ili referenduma.

Referendum je veljaven, ~e se ga je udele‘ila najmanj
polovica volivcev z obmo~ja, za katerega se oblikuje krajev-
na skupnost. KS ima svoj statut, ki mora biti usklajen s
statutom ob~ine.

50. ~len
Del krajevne skupnosti se lahko izlo~i iz krajevne skup-

nosti in priklju~i k drugi krajevni skupnosti, ~e se na referen-
dumu za to odlo~i ve~ina vseh prebivalcev dela krajevne
skupnosti.

Pred izlo~itvijo in priklju~itvijo iz prvega odstavka tega
~lena morajo krajevne skupnosti izdelati premo‘enjsko, deli-
tveno in kadrovsko bilanco.

51. ~len
Skupne potrebe, interese in naloge, zadovoljujejo in

uresni~ujejo ob~ani v krajevni skupnosti z delom in sredstvi,
ki jih sami prispevajo, s sredstvi, ki jih krajevna skupnost
samostojno ustvari z dolo~enimi dejavnostmi, z dopolnilnimi
sredstvi iz prora~una ob~ine in z drugimi sredstvi.

52. ~len
Krajevna skupnost ima svoj statut, ki podrobneje dolo~a

naloge, na~in financiranja ter na~ela za organiziranost in
delovanje organov krajevne skupnosti.

Soglasje k statutu krajevne skupnosti daje ob~inski svet.

53. ~len
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svo-

jem imenu in za svoj ra~un.
Krajevna skupnost je nosilec lastninske pravice na pre-

mo‘enju in napravah, ki so njena last.

54. ~len
Ob~inski svet lahko s svojim sklepom prenese upravlja-

nje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje
krajevnih skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi
ustrezna sredstva.

55. ~len
Ob~inski svet mora, kadar odlo~a o zadevah, ki prizade-

vajo interese prebivalcev posamezne dolo~ene krajevne skup-
nosti, predhodno dobiti mnenje organov te skupnosti.

56. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
^lane sveta izvolijo volivci s stalnim prebivali{~em v

krajevni skupnosti, njihov mandat je {tiri leta. Volitve v svet

krajevne skupnosti razpi{e ‘upan isto~asno z volitvami v
ob~inski svet.

57. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samo-

stojno opravlja krajevna skupnost in ki so podrobneje opre-
deljene v statutu krajevne skupnosti.

Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovni-
kom.

58. ~len
Svet izvoli izmed svojih ~lanov predsednika in pod-

predsednika.
Svet imenuje tudi tajnika, ki pomaga predsedniku sveta

pri njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja druge naloge
po nalogu predsednika.

59. ~len
Svet krajevnih skupnosti usklajuje interese krajevnih

skupnosti in daje svoja mnenja ob~inskemu svetu, njegove-
mu predsedniku in ‘upanu.

Svet krajevnih skupnosti lahko da ob~inskemu svetu
tudi predloge za obravnavo vpra{anj, ki so v interesu vseh
krajevnih skupnosti.

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

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

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

eno ali ve~ krajevnih skupnosti.
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta, sveta krajevnih skupnosti ali na pobudo
najmanj 5% volivcev v ob~ini, oziroma njenem posameznem
delu. Zbor ob~anov v posamezni krajevni skupnosti se lahko
skli~e tudi na pobudo njenega sveta.

62. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini lahko:
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti;
– razpravlja o lokalni problematiki;
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

ob~inskih organov;
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem

delu;
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine;
– razpravlja o drugih vpra{anjih pomembnih za celotno

ob~ino.
– razpravlja o spremembah statuta ob~ine.

63. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti;
– razpravlja o delu svojega sveta in predstavnika v sve-

tu KS;
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti;
– razpravlja o drugih vpra{anjih pomembnih za krajev-

no skupnost.

64. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

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

65. ~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.

66. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o

posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.

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

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj 5% volivcev v ob~ini oziroma krajevni skupnosti.

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

uporabljajo dolo~be 65. in 66. ~lena tega statuta.

67. ~len
Najmanj 5% volivcev v ob~ini lahko zahteva izdajo ali

razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz pristojno-
sti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

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

VI. OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave in vodenje postopkov

68. ~len
Organizacijo in delovna podro~ja ob~inske uprave sprej-

me ob~inski svet na predlog ‘upana.
@upan tudi predlaga ob~inskemu svetu spremembe v

organizaciji in delovnih podro~jih ob~inske uprave.

69. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan, ~e opravlja svojo funkcijo

poklicno, sicer pa tajnik ob~inske uprave.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.

70. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja

zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan, oziroma po nje-
govem pooblastilu tajnik ob~inske uprave.

71. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja ob~inski urad, v okvi-

ru katerega se ustanove oddelki in slu‘be za posamezna
delovna podro~ja.

Ob~inski urad oziroma oddelki in slu‘be opravljajo vse
pristojnosti ob~inske uprave, razen tistih, ki so prenesene v
skupno urejanje z drugimi ob~inami.

72. ~len
Ob~inski urad zagotavlja tudi opravljanje informacijske

dejavnosti na obmo~ju ob~ine.

73. ~len
Dela v ob~inski upravi opravljajo vi{ji upravni, upravni

in strokovno tehni~ni delavci.

74. ~len
Za ~lane ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘upana in tajni-

ka se uporabljajo dolo~be zakona o funkcionarjih v dr‘avnih
organih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93)
in dolo~be zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘av-
nih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
{t. 18/94).

Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o
delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘avni
upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika ob~inske
uprave dolo~i koli~nik za dolo~itev osnovne pla~e najve~ v
vi{ini, ki ne dosega koli~nika delovnega mesta na~elnika
upravne enote.

75. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdaja ob~inski svet in naloge, ki jih izdaja
‘upan.

Ob~inska uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise
dr‘ave, kadar v skladu z zakonom odlo~a o upravnih stvareh
iz dr‘avne pristojnosti.

76. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na

prvi stopnji ob~inska uprava, na drugi stopnji pa ‘upan, ~e ni
z zakonom druga~e dolo~eno.

77. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja

poobla{~ena oseba v ob~inski upravi, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za odlo~anje o upravnih stvareh, za opravljanje posa-
meznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka
in za odlo~anje v upravnih zadevah.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi jav-
nih pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

78. ~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.

79. ~len
Poobla{~ene osebe skrbe in so odgovorne za dosledno

izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih
predpisov o upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
zadevah v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije.
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80. ~len
O upravnih zadevah iz izvirne ob~inske pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo ter
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom.

81. ~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 Republike
Slovenije, ki je pristojno za ustrezno podro~je, oziroma or-
gan v njegovi sestavi.

82. ~len
Uradna oseba, delavec ob~inske uprave in ~lan ob~in-

skih organov ne sme odlo~ati ali se udele‘iti posvetovanja in
sklepanja:

– v zadevah, v katerih je udele‘en sam ali ~e je z udele-
‘encem v zakonski zvezi ali zunaj zakonske skupnosti, v
krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v
stranski vrsti do ~etrtega kolena ali v sva{tvu do drugega
kolena;

– v zadevah, v katerih je z udele‘enem v razmerju skrb-
nika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali re-
jenca;

– v zadevah, v katerih je bil ali je ‘e postavljen kot
poobla{~enec ene od strank;

– v prito‘benem postopku, ~e je sodeloval pri izdaji
sklepa na prvi stopnji;

– ~e so podane okoli{~ine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranosti.

Takoj, ko uradna oseba zve za kak{en razlog svoje
izlo~itve iz prej{njega odstavka, mora prenehati z vsakim
delom v tej zadevi in to sporo~iti ‘upanu, ki dolo~i uradno
osebo, ki bo nadaljevala delo v tej zadevi.

83. ~len
^e je zahtevana izlo~itev ‘upana, o njej odlo~a ob~inski

svet.
O izlo~itvi drugih poobla{~enih uradnih oseb odlo~a

‘upan.

84. ~len
V prostorih ob~inske uprave in na ustreznem javnem

mestu je name{~ena razglasna deska za uradne razglase.
Razglasna deska slu‘i za objave splo{nih in posami~nih

aktov ob~ine in za druge objave, ki jih predpisujejo zakoni.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

85. ~len
Vsako ministrstvo Republike Slovenije na svojem po-

dro~ju nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki
jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet
in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.

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

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

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

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

VII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

87. ~len
Ob~ina Rade~e organizira javne slu‘be na podro~jih:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javne snage in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

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

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– oskrbe s plinom;
– in druge javne slu‘be, opredeljene z odloki.

88. ~len
Ob~ina Rade~e skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje spomenikov in drugih spominskih obele‘ij,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– druge dejavnosti, ki jih ob~inski svet dolo~i z odloki.

89. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanovi

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske upra-
ve.

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

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

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

VIII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

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

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s svojim premo‘enjem gospodariti kot

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

in nepremi~nin, kadar se zanje opredeli dvetretjini ~lanov
ob~inskega sveta.

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

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom ali
odlokom.
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93. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

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

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

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

Prora~un ob~ine sprejme ob~inski svet kot odlok z ve~i-
no glasov.

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

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

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

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

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

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

ra~una izvr{evanja prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo v vi{ini do najve~ 5% sprejetega prora~u-
na, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O
najetju posojila odlo~a ‘upan.

97. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del 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, vendar najpoz-
neje do 31. decembra teko~ega leta.

Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha ko dose‘ejo re-
zerve ob~ine 2% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

98. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne oziroma
ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje epide-
mij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke prej{njega odstavka pa morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

O uporabi sredstev in 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.

Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.

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

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra tistega leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.

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

Zaklju~ni ra~un sprejme ob~inski svet kot odlok z ve~i-
no glasov.

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

ali najetjem posojil.
Ob~ina lahko izda vrednostne papirje v skladu z zako-

nom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

101. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
javnih slu‘b.

O zadol‘itvah odlo~a ob~inski svet.
Ob~inski svet daje soglasja k zadol‘itvam krajevnih

skupnosti.
O zadol‘itvah ob~ina obvesti Ministrstvo za finance

Republike Slovenije v 8 dneh po sprejetju odlo~itve.

102. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet ali ‘upan.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo. O dajanju poro{tev odlo~a ob~inski svet.

103. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{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.

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

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

onesna‘evanje okolja,
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– 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.

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

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

106. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan, druge

poobla{~ene osebe in nadzorni odbor.

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

1. Splo{ni akti ob~ine

107. ~len
Statut kot temeljni splo{ni akt ob~ine sprejme svet z

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

108. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z 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.

109. ~len
Z odloki ob~ina na splo{ni na~in ureja zadeve in svoje

pristojnosti.
Ob~inski svet sprejema odloke in druge splo{ne akte iz

svoje pristojnosti.
Z odloki ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristoj-

nosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

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

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

111. ~len
S pravilnikom se raz~lenja posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

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

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

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

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

2. Postopek za sprejem odloka

114. ~len
Sprejem odloka lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega

sveta, ‘upan, ob~inski odbor ali najmanj 5% volivcev v ob~i-
ni.

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

115. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-
val pri obravnavanju predloga odloka na sejah ob~inskega
sveta.

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

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

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

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

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

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a z razpravo o posameznem ~lenu
predloga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.

118. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

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

@upan lahko predlaga amandmaje tudi ~e ni predlagatelj
odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.

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

sre~e ali kadar gre za manj pomembne odloke ali spremembe
odlokov, lahko ob~inski svet to sprejme po hitrem postopku.

O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za-
~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka, amandma pa je mogo~e predlagati na sami
seji vse do konca obravnave predloga odloka.

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

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

121. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

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

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

javljeni v uradnem gasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.
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3. Posami~ni akti ob~ine

123. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz

lastne, izvirne, pristojnosti, iz prenesene pristojnosti ter na
podlagi javnih pooblastil.

124. ~len
Ob~ina s priporo~ili daje usmeritve za delo dru{tev,

civilnih organizacij in drugih.
Z obvezno obrazlago odlokov pa daje napotila ob~in-

skim organom za izvajanje njihovih dolo~b.

125. ~len
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~a zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

X. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRE^AMI TER OBRAMBI

126. ~len
Ob~ina ima pri izvajanju varstva pred naravnimi in dru-

gimi nesre~ami ter v vojni naslednje pristojnosti in naloge:
1. normativno ureja varstvo pred naravnimi in drugimi

nesre~ami ter dolo~i organizacijo in na~in dela v vojni;
2. pospe{uje osebno in vzajemno za{~ito prebivalcev ter

dejavnosti za prepre~evanje in bla‘itev posledic naravnih in
drugih nesre~;

3. na podro~ju upravljanja vodi sile za za{~ito, re{eva-
nje in pomo~;

4. s svojimi sredstvi:
– organizira, usposablja in opremlja ob~inske enote,

slu‘be in druge operativne sestave za za{~ito, re{evanje in
pomo~;

– organizira po‘arno stra‘o, ko je razgla{ena pove~ana
nevarnost po‘arov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe
za varstvo pred po‘arom;

– organizira sistem alarmiranja;
– gradi javna zakloni{~a na obmo~jih, kjer je obvezna

graditev zakloni{~;
– zagotavlja nujna sredstva za za~asno nastavitev in

oskrbo ogro‘enih prebivalcev;
5. vzdr‘uje sredstva za za{~ito, re{evanje in pomo~;
6. s svojimi ukrepi razvija dejavnosti za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesre~ami;
7. zagotavlja in organizira:
– spremljanje nevarnosti ter obve{~anje in alarmiranje

prebivalstva o prete~ih nevarnostih;
– zveze za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i;
– za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in drugih

nesre~ah;
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za-

{~ite za osebno in vzajemno za{~ito, oziroma re{evanje in
pomo~;

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;
8. sklepa pogodbe z dru{tvi, organizacijami in podjetji o

opravljanju gasilske javne slu‘be ter nalog za{~ite, re{evanja
in pomo~i;

9. pomaga pri:
– organiziranju kurirske slu‘be in izvajanju mobilizaci-

je;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev

v vojni;
10. zagotavlja izdelavo in usklajevanje na~rtov za{~ite

in re{evanja.

127. ~len
Ob~ina ima poveljnika in {tab civilne za{~ite ob~ine ter

poveljnike in {tabe civilne za{~ite sektorjev, krajevnih skup-
nosti in gospodarskih dru‘b.

128. ~len
Ob~inski svet v okviru svojih pristojnosti:
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesre~ami;
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi

in drugimi nesre~ami, katerega sestavni del je tudi letni na~rt
varstva pred po‘arom;

– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter
na~in njihovega delovanja v vojni.

129. ~len
@upan v skladu s svojimi pristojnostmi:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesre~ami in uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;

– imenuje poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine,
sektorjev, krajevnih skupnosti ter poverjenike za civilno za-
{~ito;

– sprejema na~rte za{~ite in re{evanja;
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge

organizacije na obmo~ju ob~ine, ki morajo izdelati na~rte
za{~ite in re{evanja;

– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju na obmo~ju ob~ine;

– odredi evakuacijo ogro‘enih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma dolo~i lastnike in uporabnike stanovanjskih hi{,
ki morajo za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogro-
‘ene osebe;

– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi po‘arnega sklada;

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~in-
ski svet ne more sestati;

– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost, oziroma
na dol‘nost v civilni za{~iti ter uresni~evanje materialne
dol‘nosti.

130. ~len
Operativno strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih

sil za za{~ito, re{evanje in pomo~ v ob~ini, izvajajo poveljnik
in {tab civilne za{~ite ob~ine, poveljniki in {tabi civilne
za{~ite sektorjev, krajevnih skupnosti in gospodarskih dru‘b
ter poverjeniki za civilno za{~ito. V ta namen pripravljajo
ocene ogro‘enosti in na~rta za{~ite in re{evanja.

Poveljniki in poverjeniki za civilno za{~ito iz prej{njega
odstavka so za svoje delo odgovorni ‘upanu in nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite. Pri vodenju za{~ite re{evanja in
pomo~i imajo tudi posebna pooblastila v skladu z zakonom.

131. ~len
Ob~ina lahko pri opravljanju nalog varstva pred narav-

nimi in drugimi nesre~ami sodeluje z drugimi ob~inami ter
lahko v ta namen zdru‘uje sredstva in organizira skupne
strokovne slu‘be ter organe in enote za opravljanje posamez-
nih nalog.
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XI. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

132. ~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, ali ~e se s predpisi
pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine, posega v
njene pravice.

133. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko spro‘ita pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali Vlada Re-
publike Slovenije s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so
po ustavi in zakonih v pristojnosti ob~ine.

Ob~inski svet ali ‘upan lahko postopata enako, ~e po-
krajina ali druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

134. ~len
@upan po pooblastilu ob~inskega sveta, lahko kot stran-

ka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in
ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblast in nadzor.
Upravni spor lahko spro‘i tudi, ~e osebe javnega ali zasebne-
ga prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
{kodo javnih koristi ob~ine.

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

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

136. ~len
Ob~inski odbori in komisije so dol‘ni za potrebe ob~in-

skega sveta obikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpi-
sov, ki zadevajo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi
oblikuje ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu
zboru.

XII. POVEZOVANJE OB^INE V [IR[E LOKALNE
SKUPNOSTI

137. ~len
Ob~ina Rade~e se pri uresni~evanju skupnih nalog in

skupnih koristi svojega prebivalstva lahko povezuje in sode-
luje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{o lokalno sa-
moupravno skupnostjo – pokrajino.

Povezovanje in sodelovanje temelji na na~elih prosto-
voljnosti in solidarnosti.

V ta namen lahko z ostalimi lokalnimi skupnostmi zdru-
‘i sredstva, oblikuje skupne organe, organizacije in slu‘be za
opravljanje skupnih zadev.

138. ~len
Pokrajina se ustanovi, spremeni ali ukine z zakonom na

podlagi odlo~itev ob~inskih svetov, sprejetih z dvetretjinsko
ve~ino vseh ~lanov.

O odlo~itvi ob~inskega sveta se lahko izvede referen-
dum.

Odlo~itev vklju~itve ob~ine v pokrajino na referendumu
je sprejeta, ~e se zato odlo~i ve~ina volivcev, ki so glasovali.

139. ~len
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino

se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na

pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti na pokrajino.

140. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini se dolo~ijo s statu-
tom pokrajine in so:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest,
– ostale lokalne zadeve {ir{ega pomena.

141. ~len
^lane sveta pokrajine izvoli ob~inski svet izmed svojih

~lanov in ‘upana. Izvoljeni so tisti predlagani kandidati, ki so
dobili najve~ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako {tevi-
lo glasov, se glasovanje ponovi.

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

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

Ob~ina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi v
tujini.

XIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

143. ~len
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko po-

dajo organi ob~ine, statutarna komisija ob~inskega sveta,
sveti krajevnih skupnosti, sveti posameznih krajevnih skup-
nosti, politi~ne stranke, pravne osebe ali skupina najmanj 5%
volivcev v ob~ini.

Spremembe in dopolnitve statuta se predlagajo statutar-
ni komisiji ob~inskega sveta.

144. ~len
O predlogu, da se za~ne postopek za spremembo ali

dopolnitev statuta odlo~a ob~inski svet.
^e svet predlog sprejme je predlagatelj dol‘an pripraviti

osnutek sprememb ali dopolnitev statuta in ga posredovati
statutarni komisiji.

Statutarna komisija pripravi svoje mnenje o spremem-
bah ali dopolnitvah in ga skupno s predlogom sprememb ali
dopolnitev posreduje ob~inskemu svetu.

Ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino odlo~a o sprejemu
osnutka sprememb ali dopolnitev statuta in v primeru pozi-
tivne odlo~itve zagotovi javno razpravo.

Po opravljeni razpravi o spremembi ali dopolnitvi statu-
ta ob~ine odlo~i ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh
~lanov sveta.

145. ~len
Posamezne dolo~be statuta ob~ine se lahko konkretneje

raz~lenijo ali dopolnijo s statutarnimi odloki, ki se sprejmejo
po enakem postopku kot spremembe ali dopolnitve statuta
ob~ine.
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XIV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

146. ~len
Ob~ina Rade~e je ustanovljena na podlagi zakona o

dolo~itvi ob~in (Uradni list RS, {t. 60/94), z delitvijo biv{e
Ob~ine La{ko.

Ob~ina Rade~e izvr{uje ustanoviteljske pravice do jav-
nih zavodov, skladov in javnih podjetij, sporazumno z Ob~i-
no La{ko do sprejete delitvene bilance.

V organe upravljanja javnih zavodov, skladov in javnih
podjetij s sede‘em v Ob~ini Rade~e imenuje Ob~inski svet
ob~ine Rade~e svoje ~lane.

147. ~len
Do sprejetja ustreznih aktov Ob~ine Rade~e se smiselno

uporabljajo ob~inski predpisi, ki so veljali ob uveljavitvi tega
statuta na obmo~ju prej{nje Ob~ine La{ko, kolikor niso v
nasprotju z veljavno zakonodajo, s tem statutom, s sklepi
ob~inskega sveta in interesi ob~ine.

148. ~len
Ob~inski predpisi in drugi splo{ni akti, ki jih morajo po

dolo~ilih statuta izdelati organi ob~ine, morajo biti izdelani
in sprejeti najpozneje v dveh letih po sprejetju statuta.

Do tega ~asa morajo biti usklajeni s statutom tudi drugi
dosedanji predpisi in splo{ni akti ob~ine in njenih organov.

149. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Ob~ine La{ko, objavljen v Uradnem listu SRS, {t. 21/82 in
15/86.

150. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta statut preneha veljati statu-

tarni sklep Ob~ine Rade~e, sprejet 14. 1. 1995, objavljen v
Uradnem listu RS, {t. 8/95.

151. ~len
Statut je sprejet, ko ga z dvetretjinsko ve~ino sprejme

ob~inski svet, veljati pa za~ne z dnem objave v Uradnem
listu RS.

[t. 021-5/95
Rade~e, dne 12. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

Ime javnega zavoda je Vrtec Rade~e.
Sede‘ javnega zavoda (dalje: zavod) je v Rade~ah, [ol-

ska pot 9, Rade~e.
V okviru zavoda delujeta delovni enoti:
– Rade~e I, [olska pot 9, Rade~e in
– Rade~e II, Kolenov graben 6, Rade~e.

2. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in ta odlok.

3. ~len
Zavod opravlja:
– dejavnost vrtcev in pred{olskega izobra‘evanja – M/

80.101 (uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti), ki obsega:

– vzgojo in varstvo pred{olskih otrok v oddelkih dnev-
nega varstva,

– dnevno varstvo otrok v dru‘inah (varstvene dru‘ine),
organizacija in izvedba drugih oblik vzgojnega dela z otroki,
ki niso vklju~eni v oddelke dnevnega varstva,

– priprava otrok na {olo (mala {ola),
– priprava toplih obrokov za otroke, vklju~ene v zavod,
– druge oblike varstva in izobra‘evanja pred{olskih

otrok.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost raz-

{iri ali spremeni.

 4. ~len
Zavod uporablja svet zavoda.
Svet zavoda {teje devet ~lanov in ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki star{ev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitej. Delavci

zavoda volijo svoje predstavnike neposredno.
Star{i volijo svoje predstavnike neposredno na svetu

star{ev. ̂ lani so imenovani oziroma voljeni za {tiri leta in so
lahko ponovno imenovani oziroma voljeni.

Mandat predstavnikov star{ev je vezan s statusom star{a
varovanca vklju~enega v isti zavod.

5. ~len
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema letni delovni na~rt in poro~ilo o njegovi

uresni~itvi,
– sprejema finan~ni na~rt zavoda, spremlja njegovo ure-

sni~evanje in sprejema zaklju~ni ra~un zavoda,
– najmanj dvakrat letno obravnava poro~ilo o vzgoji in

drugi problematiki,
– odlo~a o prito‘bah v zvezi s statusom varovanca zavo-

da in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja,

– opravlja druge naloge, dolo~ene z zakonom, aktom o
ustanovitvi in statutom.

6. ~len
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in v skladu s pooblastili zastopa zavod in je
odgovoren za strokovnost zavoda.

2431.

Ob~inski svet ob~ine Rade~e je na podlagi 29. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94
in 14/95), 3. ~lena zakona o zavodih (Uradni list RS, {t. 12/
91) in 11. ~lena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobra‘evanja (Uradni list RS, {t. 12/91) na seji dne 12. 7.
1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Rade~e

1. ~len
S tem odlokom Ob~inski svet ob~ine Rade~e ustanavlja

(dalje: ustanovitelj) na podro~ju pred{olske vzgoje in varstva
javni zavod.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4013[t. 51 – 7. IX. 1995

7. ~len
Pristojnosti ravnatelja so:
– organizira in vodi pedago{ki proces,
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ob-

~inskim organom pristojnim za pedago{ko vzgojo in varstvo,
– pripravlja predlog letnega delovnega na~rta in je od-

govoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresni~evanje pravic varovancev,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– spodbuja strokovno izobra‘evanje in izpopolnjevanje

pedago{kih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnem delu vzgojiteljev, spremlja

njihovo delo in jim svetuje,
– oblikuje predlog za napredovanje pedago{kih delav-

cev v nazive,
– skrbi za sodelovanje s star{i (roditeljski sestanki, go-

vorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– sklepa pogodbe o poslovanju zavoda v okviru finan~-

nega na~rta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdr‘e-

valnih delih na objektih zavoda,
– pogodb o nakupu u~ne tehnologije, igral in druge

opreme ter
– pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremi~nin, za kar je

potreben sklep ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

8. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih dolo~a zakon.
Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda v soglasju z

ustanovitejem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o

kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.

9. ~len
V zavodu se lahko imenuje pomo~nika ravnatelja, ki

pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedago{-
kih nalog.

Za pomo~nika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-
njuje pogoje za ravnatelja.

Pomo~nika ravantelja imenuje in razre{uje svet zavoda
na predlog ravnatelja.

10. ~len
Ravnatelj in pomo~nik ravnatelja sta imenovana na pod-

lagi javnega razpisa, po postopku, dolo~enim z zakonom in
statutom zavoda. Vodjo delovne enote imenuje svet zavoda
na predlog ravnatelja.

11. ~len
Naloge in odgovornosti ravnatelja, pomo~nika ravnate-

lja in vodje delovne enote dolo~a statut zavoda.

12. ~len
Strokovni organ zavoda je vzgojiteljski zbor.
Naloge in pristojnosti vzgojiteljskega zbora se dolo~ijo

s statutom.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe (strokov-

ne aktive in podobno).

13. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesa star{ev se v za-

vodu oblikuje svet star{ev ali drug ustrezen organ. Svet star-
{ev se oblikuje tudi v delovni enoti zavoda.

Svet star{ev obravnava vzgojno in izobra‘evalno prob-
lematiko ter daje pobude drugim organom zavoda.

[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma
njihovo izvolitev dolo~a statut.

14. ~len
Zavod ima v upravljanju objekte in ostala sredstva,

potrebna za izvajanje dejavnosti za katero je zavod ustanov-
ljen.

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovite-
lja, s pla~ili za storitve in iz drugih virov na na~in in pod
pogoji, dolo~enimi z zakonom in s tem odlokom.

Sredstva za redno dejavnost iz sredstev ustanovitelja
pridobiva zavod skozi vse leto v obliki dvanajstin.

Zavod je odgovoren za svoje obvezvosti s sredstvi s
katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiar-
no v okviru sredstev, ki se oblikujejo v prora~unu ob~ine v
skladu z merili in kriteriji pristojnega ministrstva oziroma v
okvirih dovoljene javne porabe.

Investicije, investicijsko vzdr‘evanje in nabava u~ne
tehnologije, igral in druge opreme se, na podlagi letnega
delovnega na~rta zavoda, izvajajo direktno s sredstvi prora-
~una za podro~je otro{kega varstva.

15. ~len
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in odgo-

vornosti:
– poro~a ustanovitelju o izvajanju letnega delovnega

na~rta,
– poro~a o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih

izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne na~rte na podro~ju vzgo-

je in varstva pred{olskih otrok,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z

zakonom.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in odgo-

vornosti:
– usklajuje program dejavnosti zavoda iz pristojnosti

ob~ine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za

zagotavljanje razvoja stroke in dejavnosti zavoda iz prisotno-
sti ob~ine.

Vpra{anja, ki niso urejena s tem odlokom se uredijo s
statutom in drugimi splo{nimi akti zavoda.

16. ~len
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem

ustanovitelja.
Druge splo{ne akte sprejme svet zavoda, ~e ni s statu-

tom dolo~eno, da jih sprejme ravnatelj.

17. ~len
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– vpisni okoli{ zavoda,
– organi upravljanja, na~in dela oziroma odlo~anja teh

in njihove pristojnosti,
– druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti

in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in s tem odlokom.

18. ~len
Zavod se vpi{e v sodni register.
V sodni register se vpi{e ustanovitev, statusne spre-

membe in prenehanje zavoda.
Vpis v sodni register opravi ravnatelj zavoda.
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19. ~len
Do imenovanja ravnatelja v skladu s tem odlokom in

statutom zavoda opravlja funkcijo ravnatelja vr{ilec dol‘no-
sti ravnatelja, ki ga imenuje ustanovitelj.

Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda se podalj{a mandat dosedanjim ~lanom sve-
ta zavoda.

20. ~len
Zavod je dol‘an uskladiti statut in druge splo{ne akte

zavoda s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha, za zavod na
obmo~ju Ob~ine La{ko, veljati odlok o ustanovitvi javnega
zavoda na podro~ju otro{kega varstva (Uradni list RS, {t. 4/
91) v vseh svojih dolo~bah.

21. ~len
Vsa dolo~ila tega odloka, ki so povezana s sprememba-

mi v neposrednem vzgojno-izobra‘evalnem delu, se uporab-
ljajo od 1. 9. 1995 dalje.

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 24-4/95
Rade~e, dne 12. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

– pouk po predmetniku in u~nem na~rtu za osnovno
{olo,

– prakti~no delo in druge oblike organiziranega dela z
u~enci,

– samostojno delo u~encev in drugo pripravo na pouk,
– pripravo toplih obrokov za u~ence {ole,
– organizirano varstvo u~encev, rekreacijo in
– druge oblike dela z u~enci.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost raz-

{iri ali spremeni.

4. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda {teje deset ~lanov in ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki star{ev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj. Delav-

ci zavoda volijo svoje predstavnike neposredno.
Star{i volijo svoje predstavnike neposredno na svetu

star{ev. ̂ lani so imenovani oziroma voljeni za {tiri leta in so
lahko ponovno imenovani oziroma voljeni. Mandat predstav-
nikov star{ev je vezan s statusom star{a u~enca, vklju~enega
v isti zavod.

5. ~len
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejem statuta,
– sprejema letni delovni na~rt in poro~ilo o njegovi

uresni~itvi,
– sprejema finan~ni na~rt zavoda, spremlja njegovo ure-

sni~evanje  in sprejema zaklju~ni ra~un zavoda,
– odlo~a o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– najmanj dvakrat letno obravnava poro~ilo o vzgojni in

drugi problematiki,
– odlo~a o prito‘bah v zvezi s statusom varovanca zavo-

da in v zvezi s pravicami, obveznostmi delavcev iz delovne-
ga razmerja,

– opravlja druge naloge, dolo~ene z zakonom, aktom o
ustanovitvi in statutom.

6. ~len
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in v skladu s pooblastili zastopa zavod in je
odgovoren za strokovnost zavoda.

7. ~len
Pristojnosti ravnatelja so:
– organizira in vodi pedago{ki proces,
– dolo~a sistemizacijo delovnih mest v soglasju z re-

publi{kim upravnim organom pristojnim za vzgojo in izobra-
‘evanje,

– pripravlja predlog letnega delovnega na~rta in je od-
govoren za njegovo izvedbo,

– je odgovoren za uresni~evanje pravic u~encev,
– vodi delo u~iteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih storitev,
– spodbuja strokovno izobra‘evanje in izpopolnjevanje

pedago{kih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnem delu u~iteljev, spremlja nji-

hovo delo in jim svetuje,

2432.

Ob~inski svet ob~ine Rade~e je na podlagi 29. ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94
in 14/95), 3. ~lena zakona o zavodih (Uradni list RS, {t. 12/
91) in 11. ~lena zakona o organiziranju in financiranju vzgoje
in izobra‘evanja (Uradni list RS, {t. 12/91) na seji dne 12. 7.
1995  sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne [ole Marjana

Nemca Rade~e

1. ~len
S tem odlokom Ob~inski svet ob~ine Rade~e ustanavlja

(dalje: ustanovitelj) na podro~ju osnovnega {olstva javni za-
vod. Ime javnega zavoda je Osnovna {ola Marjana Nemca
Rade~e. Sede‘ javnega zavoda (dalje: zavod) je v Rade~ah,
[olska pot 5, Rade~e.

V njegovi sestavi deluje:
– Podru‘ni~na {ola Svibno.

2. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in ta odlok.

3. ~len
Zavod opravlja:
– osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje (M/80.102 –

uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti), ki obsega:
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– oblikuje predlog za napredovanje pedago{kih delav-
cev v nazive,

– usmerja delo svetovalne slu‘be,
– skrbi za sodelovanje zavoda s star{i (roditeljski se-

stanki,  govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– sklepa pogodbe o poslovanju zavoda v okviru finan~-

nega na~rta,  razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdr‘e-

valnih delih na objektih zavoda,
– pogodb o nakupu u~ne tehnologije, igral in druge

opreme in
– pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremi~nin, za kar je

potreben  sklep ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi

predpisi.

8. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih dolo~a zakon.
Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o

kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.

9. ~len
V zavodu se lahko imenuje pomo~nika ravnatelja, ki

pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedago-
{kih nalog.

Za pomo~nika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-
njuje pogoje za ravnatelja.

Pomo~nika ravnatelja imenuje in razre{uje na predlog
ravnatelja svet zavoda.

10. ~len
Ravnatelj, pomo~nik ravnatelja zavoda sta imenovana

na podlagi javnega razpisa po postopku, dolo~enim z zako-
nom in statutom zavoda.

Vodjo podru‘ni~ne {ole imenuje svet zavoda na predlog
ravnatelja.

11. ~len
Naloge in odgovornosti ravnatelja, pomo~nika ravnate-

lja in vodje podru‘ni~ne {ole dolo~a statut zavoda.

12. ~len
Strokovni organ zavoda je u~iteljski zbor.
Naloge in pristojnosti u~iteljskega zbora se dolo~ijo s

statutom. Zavod lahko ima tudi druge strokovne organe (stro-
kovne aktive in podobno).

13. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesa star{ev se v za-

vodu oblikuje svet star{ev ali drug ustrezen organ.
Svet star{ev je posvetovalni organ ravnatelja in u~itelj-

skega zbora. Svet star{ev obravnava vzgojno izobra‘evalno
problematiko ter daje pobude drugim organom zavoda.

Svet star{ev se oblikuje tudi na podru‘ni~ni {oli.
[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma

njihovo izvolitev dolo~a statut.

14. ~len
Zavod ima v upravljanju objekte in ostala sredstva,

potrebna za izvajanje dejavnosti za katero je zavod ustanov-
ljen.

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev republi{ke-
ga prora~una, sredstev ustanovitelja, s pla~ili za storitve in iz
drugih virov na na~in in pod pogoji, dolo~enimi z zakonom
in s tem odlokom.

Sredstva za redno dejavnost iz sredstev ustanovitelja
pridobiva zavod skozi vse leto v obliki dvanajstin.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiar-
no v okviru sredstev, ki se oblikujejo v prora~unu ob~ine v
skladu z merili in kriteriji pristojnega ministrstva oziroma v
okvirih dovoljene javne porabe.

Investicije, investicijsko vzdr‘evanje in nabava u~ne
tehnologije ter druge opreme se, na podlagi letnega delovne-
ga na~rta zavoda, izvajajo direktno s sredstvi prora~una za
podro~je izobra‘evanja.

15. ~len
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in odgo-

vornosti:
– poro~a ustanovitelju o izvajanju letnega delovnega

na~rta,
– poro~a o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih

izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne na~rte na podro~ju os-

novno{olskega izobra‘evanja,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z

zakonom.

16. ~len
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem

ustanovitelja.
Druge splo{ne akte sprejme svet zavoda, ~e ni s statu-

tom dolo~eno, da jih sprejme ravnatelj.

17. ~len
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– {olski okoli{,
– organi upravljanja, na~in dela oziroma odlo~anje teh

in njihove pristojnosti,
– druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti

in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in tem odlokom.

18. ~len
Zavod, ki je pravna oseba, se vpi{e v sodni register.
V sodni register se vpi{e tudi ustanovitev, statusne spre-

membe in prenehanje zavoda.
Vpis v sodni register opravi ravnatelj zavoda.

19. ~len
Imenovanje ravnatelja in pomo~nika ravnatelja se v skla-

du s tem odlokom in statutom zavoda opravi po zaklju~nem
mandatu dosedanje ravnateljice in pomo~nika ravnatelja.

Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda, se podalj{a mandat dosedanjim ~lanom sve-
ta zavoda.

20. ~len
Zavod je dol‘an uskladiti statut in druge splo{ne akte

zavoda s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnih zavodov na podro~ju osnovnega {olstva
(Uradni list RS, {t. 4/91) v vseh svojih dolo~bah.
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21. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Vsa dolo~ila, povezana s spremembami, ki vplivajo na

neposredno vzgojno-izobra‘evalno delo, se uporabljajo od 1.
9. 1995 dalje.

[t. 24-5/95
Rade~e, dne 12. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

I
S tem sklepom se ugotavlja povpre~na gradbena cena

stanovanj, cena stavbnih zemlji{~ in (korist) povpre~nih stro{-
kov komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ iz obmo~ja Ob-
~ine Rade~e za leto 1995.

II
Povpre~na gradbena cena za m² koristne stanovanjske

povr{ine za obmo~je Ob~ine Rade~e zna{a v letu 1994 76.434
SIT/m², v mesecu decembru 1994 pa 102.245,35 SIT/m² in se
med letom valorizira v skladu z analiti~nimi indeksi cen, ki
jih objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

III
Cena stavbnega zemlji{~a (korist) se dolo~i na 0,7% od

povpre~ne gradbene cene.

IV
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zem-

lji{~ zna{ajo 20% od povpre~ne gradbene cene m² koristne
stanovanjske povr{ine.

V
Sklep pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

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

[t. 381-1/95
Rade~e, dne 12. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

2434.

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 50. ~lena o
financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet
ob~ine Rade~e na seji dne 12. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi povpre~ne gradbene cene in povpre~nih
stro{kov komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ v

Ob~ini Rade~e

2433.

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 50. ~lena
zakona o financiranju ob~ine (Uradni list RS, {t. 80/94) je
Ob~inski svet ob~ine Rade~e na seji dne 12. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev nadomestila za

uporabo stavbnega zemlji{~a

I
Vrednost to~ke za nadomestila za uporabo stavbnega

zemlji{~a zna{a za leto 1995 – 1,43 SIT.

II
Sklep pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

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

[t. 414-2/95
Rade~e, dne 12. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

2435.

Ob~inski svet ob~ine Rade~e je na podlagi 1. to~ke
odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, {t. 34/91) in 19.
ter 148. ~lena statuta Ob~ine Rade~e (Uradni list RS, {t. 49/
95) sprejel dne 12. 7. 1995

S K L E P

I
 Vrednost to~ke za odmero komunalnih taks na obmo~-

ju Ob~ine Rade~e za leto 1995 zna{a 70 SIT.

II
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 414-1/95
Rade~e, dne 12. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.
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RAVNE-PREVALJE

2436.

Na podlagi 3. in 45. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) je ob~inski svet dne 30. 6. 1995
sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Ravne-Prevalje za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Ravne-Prevalje za leto 1995 (v

nadaljnjem besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zako-
nom opravljajo ob~ine.

2. ~len
Skupni prihodki ob~inskega prora~una za leto 1995 zna-

{ajo 1.037.288.898 SIT in se razporejajo na:
– teko~e obveznosti 770,278.173 SIT
– investicijske obveznosti 267,010.725 SIT
Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova raz-

poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del ob~inskega prora~una.

3. ~len
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi pri-

hodki ob~ine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih
po posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu prora~una razporejeni po
natan~nej{ih namenih.

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

ki so dolo~eni s prora~unom in opredeljeni v posebnem delu,
ki je sestavni del tega odloka.

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

~unska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financira-
nje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali zanje ni bilo
dovolj predvidenih sredstev. O porabi sredstev teko~e prora-
~unske rezerve odlo~a ‘upan.

 6. ~len
Ob~ina oblikuje stalno prora~unsko rezervo, v katero se

izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, vendar najmanj 0,5% prihodkov.

7. ~len
Sredstva stalne prora~unske rezerve se upravljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih

nesre~, kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e v skladu z zakonom, epidemije,
‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primankljaja.

8. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se med letom delijo ena-

komerno med vse porabnike v okviru dose‘enih prihodkov,
razen ~e ni z zakonom ali s posebnim aktom ob~inskega sveta
druga~e dolo~eno.

9. ~len
Sredstva za redno dejavnost se prora~unskim porabni-

kom nakazujejo praviloma kot mese~ne akontacije v odvi-
snosti od zapadlih obveznosti ter ob upo{tevanju likvidnost-
nega polo‘aja ob~inskega prora~una.

10. ~len
Nabavo opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela in sto-

ritve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za dr‘avni prora~un.

11. ~len
Uporabniki sredstev prora~una morajo izvr{evati naloge

s svojega delovnega podro~ja v mejah sredstev, ki so jim s
tem prora~unom odobrena.

Za izvajanje dolo~b tega ~lena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj {ole,
direktor zavoda oziroma druga odgovorna oseba kot odred-
bodajalec.

 12. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan.

13. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘uje le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

Ob~ina se lahko zadol‘uje le v obsegu, ki ne presega
10% zagotovljene porabeob~ine v letu pred letom zadol‘eva-
nja, odpla~ilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odpla~ila ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.

14. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je

ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.

15. ~len
Ob~ina lahko daje poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, vendar najve~ do 5% zago-
tovljene porabe v letu, v katerem se daje poro{tvo.

16. ~len
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finan~nim, materialnim in ra~unovodskim poslo-

vanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva del-

no ali v celoti zagotavljajo iz ob~inskega prora~una.
^e se pri opravljanju prora~unskega nadzora pri uporab-

nikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za
katere so bila dodeljena, mora odbor zahtevati, da se ta sred-
stva vrnejo v ob~inski prora~un in o tem obvesti ob~inski svet.

17. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una so dol‘ni predra~une

in finan~ne na~rte za leto 1995 ter zaklju~ne ra~une za leto
1994 dostaviti odseku za finance najpozneje do 28. 2. 1995.

18. ~len
V prora~un ob~ine za leto 1995 se vklju~i ob~ini pripa-

dajo~i del prihodkov in odhodkov od 1. 1. 1995 dalje, ki se je
za~asno izvr{eval preko lo~enega ra~una ob~ine, ustanovlje-
ne na obmo~ju sede‘a prej{nje ob~ine.

19. ~len
Pregled prihodkov v prora~unu za leto 1995 in njegova

razporeditev sta zajeta v bilanci prora~una, ki je sestavni del
tega odloka.
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20. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

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

[t. 401-1/95-1
Ravne na Koro{kem, dne 30. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo�nik dipl. org., l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine
Ravne-Prevalje za leto 1995

A. PRIHODKI
Zap. Vrsta prihodka Prora~un 1995
{t.

1 2  3

I. IZVIRNI PRIHODKI 497,209.946
1. PRIHODKI OD DOHODNINE 464,324.900
2. PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA

PROIZVODOV IN STORITEV
2.1. Davek od prometa nepremi~nin 5,852.980
3. OSTALI DAVKI OB^ANOV 5,497.666
3.1. Davek na dedi{~ino in darila 2,266.736
3.2. Davek na dobitke od iger na sre~o 3,230.930
4. DRUGI IZVIRNI PRIHODKI 21,534.400
4.1. Upravne takse 12,001.510
4.2. Posebna taksa na igralne avtomate

in druge takse 9,532.890
II. FINAN^NA IZRAVNAVA 168,210.012

SKUPAJ (I. + II.) 665,419.958
III. PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA

LETA 12,756.548
IV. DAVKI IN DRUGE DAJATVE
5. Davek od premo�enja 100.000
6. Nadomestilo za uporabo stavbnega

zemlji{~a 80,500.000
7. Krajevne takse 350.000
8. Komunalne takse 3,000.000
9. Ekolo{ke takse 13,400.000
10. Pristojbine za vzdr�evanje

gozdnih cest 9,000.000
11. Od{kodnine zaradi spremembe

namembnosti kmetijskih zemlji{~ 3,000.000
12. Od{kodnine in nadomestila za

degradacijo prosto 3,000.000
13. Prihodki uprave 1,500.000
14. Drugi prihodki 57,276.000
15. Prispevek za urejanje stavbnih

zemlji{~ 23,000.000
V. PRIHODKI OD PREMO@ENJA
16. Kupnine od prodanih stanovanj 11,000.000
17. Najemnine za stanovanja 18,000.000
18. Najemnine za poslovne prostore

in osnovna sredstva 14,000.000
19. Anuitete od danih kreditov

fizi~nih oseb 800.000
20. Vrnjeni depoziti, avansi 35,012.392
21. Oddaja stavbnih zemlji{~ 41,600.000

1 2  3

VI. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINAN-
CIRANJA 44,574.000
SKUPAJ PRIHODKI 1.037,288.898

3. ODHODKI
1. Sredstva za delo uprave in organov

ob~ine 62,184.948
2. Sredstva za delo izvajalskih org. 292,943.434
3. Socialni transferji 24,063.256
4. Dotacije na podro~ju dru�b. dejav. 45,619.652
5. Pla~ila na podro~ju dru�b. dejav. 29,923.463
6. Pla~ila storitev ter subvencije in

intervencije v gospodarstvu 78,675.017
7. Drugi odhodki 209,980.529
8. Finan~ni tokovi, oblikovanje

rezerv in druge obveznosti 26,887.874
9. Investicije in investicijsko

vzdr�evanje 267,010.725
SKUPAJ ODHODKI
(teko~i in investicijski del) 1.037,288.898

2437.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS,
45/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS in Uradni list RS, {t.
57/94 in 14/95) in 52. ~lena statuta Ob~ine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, {t. 43/95) je Ob~inski svet ob~ine Ravne-
Prevalje na seji dne 6. 7. 1995 sprejel

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

ob~ine Ravne-Prevalje

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a organizacijo ob~inske uprave, njeno

delovno podro~je, pooblastila, notranje organizacijske enote
in na~in njihovega vodenja.

2. ~len
Ob~inska uprava je enovit organ, ki ima notranje orga-

nizacijske enote.
Ob~insko upravo vodi �upan.
@upan lahko pooblasti tajnika, da neposredno izvaja

posamezne zadeve v zvezi z vodenjem ob~inske uprave.

3. ~len
Ob~inska uprava opravlja vse upravne naloge iz pristoj-

nosti ob~ine, strokovne naloge za potrebe dela in odlo~anja
organov ob~ine ter strokovno - razvojne naloge iz pristojnosti
ob~ine.

Pri svojem delu mora ob~inska uprava zagotavljati stro-
kovno, pravo~asno, u~inkovito, usklajeno in ekonomi~no iz-
vajanje vseh svojih nalog.

Ob~inski svet nadzoruje delo �upana, pod�upana in ob-
~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta.
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4. ~len
Sede‘ ob~inske uprave je na sede‘u Ob~ine Ravne-

Prevalje, na Ravnah na Koro{kem, ̂ e~ovje 12/a.
Urad za krajevne skupnosti ima dve izpostavi s sede‘em

na Ravnah na Koro{kem in na Prevaljah.

II. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

5. ~len
V ob~inski upravi so ustanovljene naslednje notranje

organizacijske enote:
– ‘upanstvo,
– urad za splo{no gospodarske zadeve,
– urad za komunalno cestno gospodarstvo,
– urad za plan, prora~un in finance,
– urad za okolje in prostor,
– urad za dru‘bene dejavnosti,
– urad za krajevne skupnosti.

6. ~len
Posamezni uradi so dol‘ni pri svojem delu sodelovati,

pri izvajanju posameznih nalog, ki zahtevajo interdisciplinar-
no udele‘bo, pa velja na~elo sodelovanja po podobni organi-
zaciji.

7. ~len
@upanstvo vodi ‘upan oziroma po njegovem pooblasti-

lu tajnik ob~ine.
Ostale urade vodijo vodje uradov, ki so za svoje delo in

za delo urada odgovorni ‘upanu.
Vodje uradov kot vodje notranjih organizacijskih enot

na~rtujejo, organizirajo, usklajujejo in nadzorujejo delo v
notranji organizacijski enoti, odlo~ajo o zadevah iz delovne-
ga podro~ja urada, za katere jih pooblasti ‘upan, odlo~ajo v
upravnih zadevah na prvi stopnji iz delovnega podro~ja urada
ter opravljajo druge strokovno najzahtevnej{e naloge v ura-
du.

8. ~len
@upan, tajnik in sekretar sveta imajo polo‘aj funkcio-

narja.
Vodja urada, njegov namestnik in vi{ji svetovalci v

uradu imajo polo‘aj vi{jega upravnega delavca.
Slu‘bo komunalno cestnega nadzora opravlja in{pektor,

kot delavec s posebnimi pooblastili.
Ostali zaposleni imajo polo‘aj upravnega delavca ozi-

roma strokovno-tehni~nega delavca.

9. ~len
Sekretar sveta je neposredno odgovoren svetu ob~ine za

pripravo gradiv za seje in vodenje zapisnikov sej ob~inskega
sveta in delovnih teles.

 10. ~len
@upanstvo opravlja strokovne in organizacijske naloge,

pomembne za delo ‘upana, ob~inskega sveta ter ob~inske
uprave, in sicer:

– strokovne in oragnizacijske naloge za ‘upana,
– protokolarne zadeve ob~ine,
– kadrovske zadeve za ob~insko upravo in funkcionarje

ob~ine,
– informacijsko dejavnost in promocijo ob~ine,
– zadeve strokovnega in organizacijskega zna~aja, po-

membne za delo ob~inske uprave,
– priprava gradiv za seje ob~inskega sveta,

– vodenje zapisnikov sej sveta in delovnih teles,
– koordinacija dela ob~inskega sveta, delovnih teles sve-

ta,
– vsa opravila povezana z volitvami in referendumi,
– upravni nadzor nad izvajanjem ob~inskih predpisov,
– urejanje pravnih zadev,
– druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v delovno

podro~je drugih upravnih organov.

11. ~len
Urad za splo{no gospodarske zadeve :
– vodi upravni postopek na podro~ju splo{no gospodar-

skih zadev, obrti, trgovine in turizma,
– sodeluje pri na~rtovanju politike ob~ine na podro~ju

podjetni{tva, turizma, kmetijstva in gozdarstva,
– pripravlja in vodi postopke pospe{evanja podjetni{-

tva, turizma in kmetijstva s strani ob~ine,
– vodi nate~aje za dodeljevanje sredstev, vodi evidenco

in skrbi za vra~anje sredstev,
– pripravlja in vodi postopke pospe{evanja razvoja de-

mografsko ogro‘enih obmo~ij,
– sodeluje z uradom za plan, prora~un in finance glede

oblikovanja prora~una z njegove pristojnosti,
– izvaja nadzor nad javnimi prireditvami,
– izvaja upravne in strokovne naloge s podro~ja za{~ite,

re{evanja in civilne za{~ite ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami,

– opravlja druge naloge s podro~ja gospodarstva.

12. ~len
Urad za komunalno cestno gospodarstvo opravlja vse

upravne in strokovne naloge ter nadzor na podro~jih:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja in ~i{~enja komunalnih in padavinskih od-

plak,
– ravnanja s komunalnimi odpadki,
– javne snage in ~i{~enja javnih povr{in,
– vzdr‘evanja in gradnje javnih lokalnih in gozdnih cest,
– urejanja javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in,
– komunalni in{pekcijski nadzor in redarstvo,
– nadzor investicij, kadar je investitor ob~ina,
– lokalnega prometa in prometne signalizacije,
– katastra komunalnih naprav,
– oskrbe s toplotno energijo in plinom,
– pogrebne in pokopali{ke dejavnosti,
– dimnikarske slu‘be,
– nadzora nad delovanjem gospodarskih javnih slu‘b v

ob~ini,
– stanovanjskega gospodarstva,
– upravljanja ob~inskega premo‘enja,
– prometa nepremi~nega in premi~nega ob~inskega pre-

mo‘enja,
– upravljanja in prometa s stavbnimi zemlji{~i,
– vzdr‘evanja spomenikov, spominskih znamenj in obe-

le‘ij,
– sodelovanja z uradom za plan, prora~un in finance

glede oblikovanja predloga prora~una za podro~ja iz njegove
pristojnosti,

– priprave letnih planov dela in dogovarjanja z izvajal-
skimi organizacijami,

– druge naloge s podro~ja gospodarskih dejavnosti.
Urad pripravlja tudi vse akte, poro~ila in druge informa-

cije za potrebe dela organov ob~ine.
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13. ~len
Urad za plan, prora~un in finance:
– spremlja predpise s podro~ja javnih in drugih financ

ter ra~unovodstva,
– pripravlja predlog prora~una, rebalans prora~una, za-

klju~ni ra~un prora~una in predloge drugih aktov s podro~ja
financ,

– opravlja strokovne naloge za izvr{evanje prora~una,
– vodi poslovanje prora~una,
– opravlja finan~no-ra~unovodska in knjigovodska dela

za prora~un, sklad stavbnih zemlji{~, krajevne skupnosti,
kupnin od prodanih stanovanj, komunalnih taks, denarnih
kazni na zelenih povr{inah,

– vodi blagajni{ko poslovanje,
– pripravlja obra~un pla~ delavcem ob~inske uprave,
– vodi in knji‘i investicije,
– izdaja poro~ila o realizaciji finan~nih na~rtov,
– nadzoruje uporabnike prora~unskih sredstev,
– sestavlja predloge finan~nih na~rtov posameznih ra-

~unov,
– sestavlja delitvene bilance in premo‘enjske bilance

ob~ine,
– ugotavlja in zbira podatke o potrebah uporabnikov

sredstev prora~una,
– izdeluje statisti~na in ostala poro~ila s podro~ja fi-

nanc,
– spremlja polo‘aj na finan~nem trgu in pripravlja ukre-

pe za optimalno gospodarjenje s sredstvi,
– sodeluje pri izdelavi investicijskih na~rtov in vodi

finan~na ter ban~na opravila v zvezi z izvajanjem investicij.

14. ~len
Urad za okolje in prostor opravlja strokovne in upravne

naloge ter nadzor s podro~ja:
– urejanje prostora in urbanizma,
– prostorskega planiranja,
– priprave in izvedbe postopkov sprejemanja prostor-

skih izvedbenih aktov,
– izdelave lokacijske dokumentacije,
– priprava ter spremljanje izvajanja sprejete prostorske

ureditvene dokumentacije,
– izdajanja lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– vodnega gospodarstva,
– varovanja zraka, tal, vodnih virov, gozdov, varstva

pred hrupom, zbiranja in odlaganja odpadkov in drugih de-
javnosti s podro~ja ekologije,

– druge naloge s podro~ja varstva okolja, urejanja pro-
stora, urbanizma in gradbenih zadev.

15. ~len
Urad za dru‘bene dejavnosti opravlja upravne in stro-

kovne naloge ter nadzor na podro~ju:
– izobra‘evanja, kulture, {porta, otro{kega varstva, dela

z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva,
– zdravstvenega zavarovanja ob~anov,
– priprave predloga investicij in investicijskega vzdr‘e-

vanja, projektov in vodenje realizacije investicij,
– uresni~evanja ustanoviteljskih pravic za javne zavo-

de,
– sodeluje z uradom za plan prora~un in finance pri

pripravi predloga prora~una s podro~ja dru‘benih dejavnosti,
– druge naloge s podro~ja razvoja dru‘benih dejavnosti

v ob~ini.

16. ~len
Urad za krajevne skupnosti opravlja strokovne in admi-

nistrativno tehni~ne naloge za potrebe delovanja krajevnih
skupnosti v ob~ini, zlasti za:

– delovanje organov krajevnih skupnosti,
– koordinacijo dela med posameznimi krajevnimi skup-

nostmi,
– sodelovanje z organi ob~ine na podro~ju problematike

krajevnih skupnosti.

17. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave na podro~jih, ki

niso na{teta v 7. do 11. ~lenu opravlja tisti urad, v katerega
delovno podro~je spada naloga po svoji naravi. ̂ e ne spada v
nobenega, jo opravlja ‘upanstvo .

Za izvr{evanje vseh nalog ob~inske uprave je dolo~eno
optimalno {tevilo zaposlenih, skladno z mo‘nostmi ob~in-
skega prora~una.

III. DELAVCI OB^INSKE UPRAVE

18. ~len
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje

‘upan na podlagi sistemizacije delovnih mest, ki jo predpi{e
‘upan.

Vodje uradov in vi{je upravne delavce imenuje in razre-
{uje ‘upan. Upravne delavce na predlog na~elnika imenuje v
naziv in razre{uje ‘upan.

Koeficient za dolo~anje pla~e vi{jih upravnih delavcev
dolo~i ‘upan ob smiselni uporabi republi{kih predpisov.

O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a ‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo
imenuje ob~inski svet.

19. ~len
Za uresni~evanje pravic in dol‘nosti iz delovnega raz-

merja se za delavce v ob~inski upravi primerno uporabljajo
dolo~be zakona o delavcih v dr‘avnih organih, zakona o
razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih
lokalnih skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v
dr‘avni upravi ter dolo~be uredbe o skupnih temeljih za
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v uprav-
nih organih.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

20. ~len
Sosednje ob~ine se lahko z Ob~ino Ravne-Prevalje do-

govorijo in dolo~ijo s svojimi odloki ali pogodbami, da posa-
mezni uradi ob~inske uprave Ob~ine Ravne - Prevalje oprav-
ljajo upravne in strokovne zadeve iz pristojnosti sosednjih
ob~in.

Delovno podro~je, pristojnosti in pooblastila ter finan~-
ni odnosi se med ob~inami v tem primeru uredijo s posebnimi
odloki ali pogodbami.

21. ~len
Ob~ina Ravne - Prevalje prevzame na podlagi tega od-

loka in sistemizacije delovnih mest v ob~insko upravo delav-
ce, ki so na podlagi zakona o financiranju ob~in ostali v
delovnem razmerju v ob~ini, ki je nastala na obmo~ju sede‘a
prej{nje ob~ine, delavce krajevnih skupnosti z obmo~ja seda-
nje Ob~ine Ravne-Prevalje in delavce upravne enote, ki
opravljajo naloge, ki spadajo v delovno podro~je ob~inske
uprave.
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 22. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 30. 6. 1995.

23. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem podro~ju upravnih organov ob~ine
Ravne na Koro{kem (MUV, {t. 20/82, 17/83, 4/90, 14/90, 14/
91, 4/92) na obmo~ju Ob~ine Ravne-Prevalje.

[t. 012-1/95-1
Ravne na Koro{kem, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik dipl. org., l. r.

2438.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS,
45/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS in Uradni list RS, {t.
57/94 in 14/95) in 17. ~lena statuta Ob~ine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, {t. 43/95), je svet Ob~ine Ravne-Prevalje na
seji, dne 6. 7. 1995, sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Ob~ine Ravne-Prevalje

I. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
Ob~ina Ravne-Prevalje ima grb in zastavo, ki ju je

dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z
dolo~ili tega odloka. Grb in zastava sta stalni oznaki Ob~ine
Ravne-Prevalje, ki simbolizirata ob~ino kot lokalno skup-
nost.

2. ~len
Grb Ob~ine Ravne-Prevalje ima obliko {~ita. [~it je

razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del.
Osnovna barva zgornjega dela {~ita je svetlo modre

barve, spodnji del {~ita pa je zelene barve. [~it ima na obodu
obrobo v rjavi barvi. V sredini (jedru) {~ita je drevo z bujno
kro{njo. Drevo je naravne barve, kro{nja zelena, deblo pa v
naravni rjavi barvi. V podno‘ju {~ita so trije gri~i. Drevo
raste na srednjem gri~u. Gri~i so zelene barve.

Zastava je modro-zelene barve z grbom Ob~ine Ravne-
Prevalje v sredini. Razmerje med {irino in dol‘ino je 1:2.
Barvi zastave se vrstita vodoravno: modra zgoraj, zelena
spodaj. Sredi{~e grba je v prese~i{~u diagonal zastave.

Zgornji rob grba je v modrem delu zastave.

II. UPORABA GRBA IN ZASTAVE

3. ~len
Za pravilno uporabo grba in zastave Ob~ine Ravne-

Prevalje (v nadaljnjem besedilu: grb in zastava) ter za izvaja-
nje tega odloka skrbi upravni organ. Le-ta daje potrebna

pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o uporabi grba
in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila
v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.

 4. ~len
Zastave Ob~ine Ravne-Prevalje se izobesijo v po~asti-

tev dr‘avnih praznikov, ob~inskega in krajevnih praznikov,
ob komemoracijah, pomembnej{ih kulturnih in {portnih pri-
reditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in doma~ih
organizacij in lokalnih skupnosti ter ob drugih podobnih
prilo‘nostih.

Zastave ob~ine se izobesijo v ~asu praznikov in priredi-
tev, navedenih v prvem odstavku te to~ke, na zgradbi, kjer je
sede‘ ob~ine ter na drugih javnih zgradbah oziroma mestih,
kjer je prireditev.

@upan ob~ine lahko odredi, da se zastave ob~ine izobe-
sijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji ob~inske-
ga sveta, prazniku ob~ine, slovesni ali kulturni prireditvi,
pomembni za ob~ino, ali kadar predstavniki ob~ine sprejme-
jo uradne obiske.

Zastava ob~ine se izobesi v ~asu sklepanja zakonskih
zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.

5. ~len
Izobe{ene zastave morajo biti primernega videza in se

odstranijo najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog,
zaradi katerega so bile izobe{ene.

6. ~len
Grb ob~ine se lahko uporablja zlasti:
– v ‘igu ob~ine,
– na slovesni seji sveta ob~ine,
– ob sprejemu uradnih delegacij v ob~ini,
– na prireditvah, ki predstavljajo ob~ino,
– na listinah, ki jih izstavlja ob~ina v slovesni obliki,
– na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih pode-

ljuje ob~ina,
– na ‘igih krajevnih skupnosti, s sede‘em na obmo~ju

Ob~ine Ravne-Prevalje.
Grb ob~ine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu,

ovitku ali vizitki lahko uporabljata ‘upan ob~ine in predsed-
nik sveta ob~ine v zadevah, ki se nana{ajo na opravljanje
njunih funkcij.

7. ~len
Izvirnik grba Ob~ine Ravne-Prevalje se hrani v uradu

‘upana Ob~ine Ravne-Prevalje. Za uporabo izvirnika grba
ob~ine je odgovoren tajnik ob~ine.

8. ~len
Politi~ne organizacije, podjetja, zavodi, dru{tva in dru-

ge organizacije ter skupnosti, ki imajo sede‘ v Ob~ini Ravne-
Prevalje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v
dolo~enih primerih ali prostorih, zlasti pa:

– v njihovi firmi in imenu,
– v njihovem za{~itnem znaku,
– v obliki na{itkov ali zna~k na dru{tvenih praporih,

delovnih oblekah - uniformah,
– v obliki spominkov ali zna~k.

9. ~len
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti

prilo‘ena ustrezna dokumentacija s tehni~nimi podatki in
namenom uporabe grba. Tehni~na dokumentacija mora vse-
bovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike (ofset
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S K L E P
o povpre~ni gradbeni ceni in povpre~nih stro{kih
komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ v Ob~ini

Ravne-Prevalje

1. ~len
Povpre~na gradbena cena za 1 m² koristne stanovanjske

povr{ine, zmanj{ana za povpre~ne stro{ke komunalnega ure-
janja zemlji{~ in za vrednost zemlji{~a, je zna{ala na dan 31.
12. 1994 na obmo~ju Ob~ine Ravne na Koro{kem 78.000
SIT.

2. ~len
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zem-

lji{~ na m² koristne stanovanjske povr{ine za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti od 100 do 200 preb./ha
na dan 31. 12. 1994 zna{ajo za komunalne objekte in naprave:

– individualne rabe 3.200 SIT/m²
– kolektivne rabe 4.500 SIT/m².

3. ~len
Vrednost m2 stavbnega zemlji{~a se dolo~i v odstotku

od povpre~ne gradbene cene iz 1. ~lena tega sklepa, in
sicer za:

I.a obmo~je - stavbna zemlji{~a v mestnih sredi{~ih
naselij Prevalje, Ravne in mejni prehod Holmec 4 - 5%

I. obmo~je - stavbna zemlji{~a v ureditvenih obmo~jih
naselij Prevalje, Ravne in Kotlje, razen zemlji{~ opredeljenih
v I.a obmo~ju 2,5 - 4%

II. obmo~je - stavbna zemlji{~a v ureditvenih obmo~jih
naselij Holmec, Le{e, Strojnska Reka, [entanel 1,5 - 2,5%

III. obmo~je - ostala stavbna zemlji{~a 1 - 1,5%
Meje obmo~ij so dolo~ene v prostorskih sestavinah ve-

ljavnih planskih aktov ob~ine.

 4. ~len
Cena dolo~ena v 1. in 2. to~ki tega sklepa se med letom

uskladi s povpre~nim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki
se mese~no objavlja pri GZS - Sekcija za gradbeni{tvo in
IGM Slovenije, v to~ki 3 pa z indeksom porasta cen na
drobno, ki ga objavi Zavod za statistiko Republike Slovenije.

5. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o dolo~itvi povpre~ne gradbene cene m² stanovanjske povr{i-
ne in povpre~nih stro{kih komunalnega urejanja stavbnih
zemlji{~ v Ob~ini Ravne na Koro{kem za leto 1994 (MUV,
{t. 8/94), in sicer na Obmo~ju ob~ine Ravne-Prevalje.

6. ~len
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 381-1/95-3
Ravne na Koro{kem, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik dipl. org., l. r.

tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge
vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija,
itd.) in naklado.

10. ~len
Grb in zastavo lahko izdela na podlagi dovoljenja, ki ga

izda ob~inski upravni organ pristojen za ob~o upravo, podjet-
je ali samostojni obrtnik, ki opravlja kot svojo glavno dejav-
nost tiskarska, slikarska, {iviljska (vezenje) in druga ustrezna
dela.

11. ~len
Uporabo grba in zastave ob~ine dovoljuje, razen v pri-

merih, navedenih v 4. in 5. ~lenu tega odloka, ob~inski upravni
organ, pristojen za ob~o upravo.

V odlo~bi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zasta-
ve, se dolo~ijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, ome-
juje uporaba samo za dolo~en namen ali dolo~i rok, do kate-
rega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko pristojni
ob~inski upravni organ prekli~e, ~e ugotovi, da uporabnik ne
upo{teva pogojev, ki so navedeni v odlo~bi oziroma dovolje-
nju, ~e ne skrbi za primeren videz grba oziroma zastave ali ~e
s svojim poslovanjem {kodi ugledu ob~ine.

III. KAZENSKE DOLO^BE

12. ~len
Z denarno kaznijo 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek pravna ali fizi~na oseba, ~e uporablja oziroma izde-
luje grb ali zastavo ob~ine v nasprotju z dolo~ili 10. ~lena
tega odloka. Z denarno kaznijo 5.000 do 25.000 SIT se kaz-
nuje za prekr{ek iz prvega odstavka te to~ke tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

IV. KON^NI DOLO^BI

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

listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko pri~ne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o grbu in zastavi ob~ine Ravne na Koro{kem, ki je bil objav-
ljen v Medob~inskem uradnem vestniku, {t. 5/90.

[t. 012-3/95-1
Ravne na Koro{kem, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ravne-Prevalje
Marjan Berlo‘nik dipl. org., l. r.

2439.

Na podlagi 7., 12., in 20. ~lena pravilnika o enotni
metodologiji za izra~un prometne vrednosti stanovanjskih
hi{ in stanovanj ter drugih nepremi~nin (Uradni list SRS, {t.
8/87), 5. ~lena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o stavbnih zemlji{~ih (Uradni list SRS, {t. 33/89) in 17. ~lena
statuta Ob~ine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, {t. 43/95), je
ob~inski svet na seji dne 6. 7. 1995 sprejel
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ROGA[KA SLATINA

2440.

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 20/95) ter 11. ~lena
za~asnega poslovnika ob~inskega sveta (sprejet 24. 12. 1995)
je Ob~inski svet ob~ine Roga{ka Slatina na 6. redni seji dne
28. 6. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Roga{ka Slatina

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 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.
Letni odmor sveta traja praviloma od 15. julija do 31.

avgusta.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

7. ~len
Svet ima svoj ‘ig, ki je dolo~en s posebnim odlokom

ob~ine. V notranjem krogu ‘iga je naziv Ob~inski svet.
@ig 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.

@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

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetni-

kov. ̂ e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsed-
nik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skli~e najstarej{i novoizvo-
ljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvolj-
neni svetniki.

9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik.
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 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 telesih 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 in ob~inski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, 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 odgo-
voriti 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 kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4024 [t. 51 – 7. IX. 1995

primeru predsednik 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 sta pravilo-

ma na seji prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ^e sta ‘upan ali
tajnik ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nadome{~al in
odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, delov-

nemu telesu 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 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 naslednji
seji, kolikor je to mogo~e.

Svetnik lahko pisni odgovor zahteva le na pisno zastav-
ljeno vpra{anje. Pisni odgovor se mu posreduje najkasneje do
naslednje seje, 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, nakateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

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 nanj odgovoriti pisno najkasneje do
naslednje seje.

Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje, ki ne sme trajati ve~ kot 3
minute.

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 v 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 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.

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, keterega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa najpozneje do za~etka seje. ^e zaradi vi{je sile ali
drugih razlogov, svetnik ne more obvestiti o svoji odsotnosti
predsednika sveta 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 brez opravi~ila trikrat ne pride na sejo sveta,
mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa mora
obvestiti tudi politi~no stranko, ketere ~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

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

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

26. ~len
V okviru svojih pristojnosti ob~inski svet:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– obravnava zaklju~ne ra~une krajevnih skupnosti sku-

paj s poro~ilom o poslovanju,
– ustanavlja ob~inske odbore ter imenuje in razre{uje

njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane komisij,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta ob~ine za varstvo

uporabnikov javnih dobrin,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno po-

dro~je ob~inske uprave,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘e-

nja, kolikor z odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem
ni poobla{~en ‘upan,
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– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje ponudbo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora,

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

– odlo~a o na~inu izvajanja ob~inskih javnih slu‘b,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut,
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi

in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter

na~in njihovega delovanja v vojni,
– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi

sredstvi po‘arnega sklada.
Ob~inski svet lahko z odlokom ali drugim ustreznim

aktom posamezne pristojnosti prenese na ‘upana, ob~inski
odbor, komisijo ali ob~insko upravo.

Ob~inski svet daje mnenje k imenovanju na~elnikov
upravnih enot.

Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prenesenih pri-
stojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

27. ~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~i-
ne.

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

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles, tajnikom ob~ine in
sekretarjem ob~inskega sveta. 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
svet. 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.

29. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahte-
vo 1/4 ~lanov sveta. 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 upravi~enega pred-
lagatelja (‘upana, nadzornega odbora...) 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 ustrez-
no gradivo.

30. ~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 in tajniku ob~ine.

31. ~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.

32. ~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 ketere 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 sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo.

33. ~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.

34. ~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 ~lan
stranke, ki ima najve~ ~lanov sveta.

35. ~len
@upan, pod‘upan, tajnik ob~ine in vodje oddelkov ob-

~inske uprave 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 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.

36. ~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.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4026 [t. 51 – 7. IX. 1995

2. Potek seje

37. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, 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.
Predsednik 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.

38. ~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.

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

39. ~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.

Zadeve, za katere ‘upan tako predlaga se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnev-
ni red naslednje seje.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu in ~e je bilo svetnikom
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{itirev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

40. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-

sameznih to~k dnevnega reda.

41. ~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~ 15 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 ne sme biti
dalj{a kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posamezen svetnik
iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj ~asa.

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

redu.
Svetnik sme o isti to~ki dnevnega reda razpravljati le

dvakrat. Svet mu lahko na osnovi glasovanja dovoli, da lahko
izjemoma razpravlja {e tretji~.

^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.

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.

43. ~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 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.

44. ~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 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.

45. ~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~ati na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
predlo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
~i, ~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

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

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

47. ~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.

48. ~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.
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49. ~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 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.

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

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

51. ~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.

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

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

53. ~len
Svet veljavno odlo~a (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 dvetretjini vseh svetnikov.

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

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

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

55. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev (odlo~ba) s tajnim glasovanjem,

~a tako sklene pred odlo~anjem o posamezni zadevi oziroma
vpra{anju.

56. ~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.

57. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

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

58. ~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 ali 1/4 ~lanov sveta.

^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”.

59. ~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 ob-
kro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

60. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svet-

nikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehni~na opravila opravlja sekretar ob~in-
skega 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.

61. ~len
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, katerih 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.

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

nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu druga~e dolo~eno.
Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo-

~ih ~lanov izrekla “za” njen sprejem.

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

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O obnovitvi 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

64. ~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.
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Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Kolikor sekretar sveta ni imenovan, skrbi za pripravo
zapisnika tajnik ob~ine.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo
vodil in sekretar sveta.

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

(magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom.

66. ~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, v skladu s predpisi, ki urejajo pisarni{ko
poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

67. ~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

68. ~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.

69. ~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.

70. ~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
~lan stranke, ki ima najve~ ~lanov sveta.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila
za svet

71. ~len
Ob~inski svet imenuje – za opravljanje strokovnih in

administrativnih opravil za potrebe sveta – sekretarja sveta.
Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vode-

nju sej sveta. Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedni-
ku sveta in svetu.

^e sekretar opravlja funkcijo profesionalno, sklene de-
lovno razmerje v ob~inski upravi. Sekretarju preneha funkci-
ja s konstituiranjem novega sveta.

8. Delovna telesa sveta

72. ~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.

73. ~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 z odlokom, ustanav-
lja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i tudi
njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno podro~je.

74. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

75. ~len
Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa

na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta ali ‘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

76. ~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.

77. ~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.
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Svet sprejema statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta.

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

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

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

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

80. ~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.

81. ~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.

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

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

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

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

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

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

85. ~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

86. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, ali 5%

volivcev v ob~ini.
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 7 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 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.

94. ~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 spejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.
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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

95. ~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.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku lahko
predlaga tudi ‘upan, ~eprav ni predlagatelj odloka.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

96. ~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.

97. ~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

98. ~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 postopkku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

99. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

100. ~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 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.

101. ~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.

102. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

uradnem listu - glasilu - vestniku.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na refefendum 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.

103. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

104. ~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.

105. ~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”.

106. ~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.
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107. ~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~ kadidatov
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.

108. ~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

109. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta pred-

laga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Kandidata lahko predlaga tudi 1/4 svetnikov.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina
vseh ~lanov sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

110. ~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 volijo ~lani posami~no. ^e na ta na~in niso izvo-
ljeni vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih
se opravi posami~no glasovanje na naslednji 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.

Kandidat je potrjen, ~e zanj glasuje ve~ina prisotnih
~lanov sveta.

4. Imenovanje pod‘upana

111. ~len
Na predlog ‘upana lahko imenuje svet enega ali ve~

pod‘upanov.
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 prisotnih ~lanov sveta.

5. Imenovanje tajnika

112. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov navzo-
~ih svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

113. ~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.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

114. ~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 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

115. ~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.

116. ~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.

117. ~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.

118. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
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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.

119. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

120. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

121. ~len
@upan je dol‘an svet sproti opozarjati na posledice ne-

zakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven

ali nezakonit, zadr‘i ‘upna 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.

122. ~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

123. ~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~a statut in ta poslovnik.

124. ~len
Javnost s sej organov ob~ine izklju~i v primeru, kadar je

zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma materia-
lov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

125. ~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.

126. ~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 ja 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.

127. ~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.

128. ~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

129. ~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.

130. ~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
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.

XI. KON^NA DOLO^BA

131. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu RS.

[t. 013-02/95
Roga{ka Slatina, dne 28. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Roga{ka Slatina
Anton Krivec l. r.
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[KOCJAN

2441.

Na podlagi 24. ~lena statuta Ob~ine [kocjan (Uradni
list RS, {t. 29/95) je Ob~inski svet ob~ine [kocjan na seji dne
26. 6. 1995 sprejel

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

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 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, ki je dolo~en s statutom ob~ine. V

sredini ‘iga je naziv 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 tajni{tvo
ob~ine.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetni-
kov. ̂ e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsed-
nik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skli~e dotedanji predsednik
nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

dotedanji predsednik sveta.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog

najmanj petine 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
mndat ‘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, ~e tako sklene delovno telo.

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

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, 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 odgo-
voriti 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 kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
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primeru predsednik 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 morajo biti

na seji obvezno prisotna ‘upan, tajnik ob~ine in na~elniki
oddelkov v ob~inski upravi. ^e so ‘upan, tajnik ali na~elniki
oddelkov zadr‘ani, dolo~ijo, kdo jih bo nadome{~al in odgo-
varjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, delov-

nemu telesu, tajniku ob~ine ali na~elnikom odelkov. Vpra{a-
nje se postavi pisno oziroma, ~e to dovoli predseednik sveta
tudi ustno. Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati ve~ kot
3 minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega te-
lesa, tajniku ob~ine, na~elniku) na katerega se nana{a. Odgo-
vor 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.

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 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.

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 nanjo odgovoriti naj-
kasneje do dneva sklica naslednje seje sveta.

^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.

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. 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.

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 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

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

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

26. ~len
Pristojnosti ob~inskega sveta so podrobneje urejene v

statutu ob~ine.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

27. ~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~i-
ne.

28. ~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.
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Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta. Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na
dnevni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

29. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali na zahtevo
najmanj ~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 ne skli~e seje v roku enega meseca od prejema
zahteve za sklic, lahko skli~e sejo tisti, ki je sklic zahteval,
vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.

30. ~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 in tajniku ob~ine.

31. ~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.

32. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku 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 sami seji pa se lahko predlo‘i tudi gradivo za sejo.

33. ~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.

34. ~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 prisotni ob~inski svetnik.

35. ~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.

@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.

36. ~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

37. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, 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.

Predsednik 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.

38. ~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 zapisnika prej{nje seje. Svetnik lahko
da pripombe k zapisniku prej{nje seje in zahteva, da se zapi-
snik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahteva-
nih sprememb ali dopolnitev zapisnika 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.

39. ~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.

Zadeve za katere ‘upan tako predlaga se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnev-
ni red naslednje seje.

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 predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

40. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-

sameznih to~k dnevnega reda.
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41. ~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.

42. ~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 sodeljujejo na seji sveta.

43. ~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 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.

44. ~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 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.

45. ~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 obravna-
vati vseh to~k dnevnega reda.

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

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

47. ~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 govorom.
Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo le
predsednik.

48. ~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.

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

dobil besede, ~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 svetniku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i
red na seji, tako da onemogo~a delo sveta.

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

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

51. ~len
Predsenik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz po-

slopja v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{alec,
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.

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

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

53. ~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 v sejni dvorani.

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

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

56. ~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.

57. ~len
Pri javnem odlo~anju(glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezen svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve,
ali “proti” sprejemu predlagane odlo~itve.

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

skin izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika sveta ali ~etrtine
~lanov sveta.

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

59. ~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”.

60. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svet-

nikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehni~na opravila opravlja tajnik ob~ine.

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.

61. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in izvoljena svet-

nika ugotovijo izzid 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”, oziroma

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.

62. ~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.

63. ~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

64. ~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 skraj{anega zapisnika skrbi tajnik ob~ine.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo

vodil in tajnik ob~ine.

65. ~len
O delu seje se hranijo tudi zvo~ni zapisi, ki se hranijo

skupaj z zapisnikom in drugim gradivom.
Magnetne trakove oziroma drug medij z zvo~nim zapi-

som poteka seje sveta je potrebno hraniti najmanj 4 leta.
^e svet tako odlo~i, se na seji sveta vodi dobesedni

zapis (magnetogram) seje.
Vsak govornik ima pred objavo pravico pregledati zapis

iz prej{njega odstavka in pravico redakcijskih popravkov
svojega govora na seji ob~inskega sveta. Popravki ne smejo
spremeniti smisla in bistva njegovega izvajanja. V dvomu
odlo~i o dopustnosti popravka predsednik sveta. Pregled za-
pisov govornik potrdi s podpisom.

Dobesedni zapisi se na zahtevo izro~ijo svetnikom, pred-
lagateljem in ‘upanu.

66. ~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.

Arhiviranje in roki hranjenja gradiva se izvajajo v skla-
du s predpisi, ki urejajo pisarni{ko poslovanje in dokumenta-
cijsko gradivo.

67. ~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.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4038 [t. 51 – 7. IX. 1995

6. Predsednik sveta

68. ~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.

69. ~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.

70. ~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. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet

71. ~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

tajnik ob~ine, ki opravlja tudi druga opravila potrebna za
nemoteno delo sveta.

Za pripravo zapisnika skrbi tajnik ob~ine.
@upan zagotavlja z zaposlenimi v upravi strokovna in

administrativno tehni~na opravila tudi za delovna telesa ob-
~inskega sveta.

8. Delovna telesa sveta

72. ~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.

73. ~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 podro~je.

74. ~len
Stalne komisije ob~inskega sveta so:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja
2. Statutarno-pravna komisija
Naloge in pristojnosti stalnih komisij so opredeljene v

statutu.

75. ~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 okolje in prostor
2. Odbor za komunalo in promet
3. Odbor za dru‘bene dejavnosti
4. Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo
5. Odbor za dav~no politiko, prora~un in finance
6. Odbor za lokalno samoupravo.

76. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

77. ~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

78. ~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.

79. ~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.
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80. ~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.

81. ~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.

82. ~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.

83. ~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.

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

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

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

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

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

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

87. ~len
S 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

88. ~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.

89. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

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

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

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

91. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~in-

skega sveta in ‘upanu, kadar ta ni preglagatelj odloka, na-
manj 7 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka.

92. ~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.

93. ~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.

94. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga nadaljuje,

dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek

kon~an.

95. ~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.

96. ~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 7 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.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4040 [t. 51 – 7. IX. 1995

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

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

97. ~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 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-
tem odloku na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

98. ~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.

99. ~len
O predlogu, da 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.

100. ~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

101. ~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.

102. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

103. ~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 se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se bo izvedlo tajno glasovanje izvede

to po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasova-
nje.

104. ~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”.

105. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina navzo-

~ih svetnikov, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na ve~ina.

106. ~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.

107. ~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

108. ~len
Volitve predsednika in podpredsednika sveta se izvede-

jo v skladu z dolo~ili statuta.
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3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

109. ~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 posa-
mi~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 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.

4. Imenovanje pod‘upana

110. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet enega ali ve~ pod‘upa-

nov.
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

111. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov vseh
~lanov sveta.

6. Postopek za razre{itev

112. ~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, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

113. ~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 lahko svet sprejme sklep, da je dol‘an
opravljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar
ne dalj kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.

VII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

114. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodeljujejo 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.

115. ~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 predlaga ‘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 drugih aktov sodelovali.

116. ~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
predlagatelj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

117. ~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.

118. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih ak-

tov.

119. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

120. ~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.
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^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.

121. ~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 sred-
stvi mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

122. ~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~a statut in ta poslovnik.

123. ~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.

124. ~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.

125. ~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.

126. ~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.

127. ~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

128. ~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 sprej-
me svet z dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

129. ~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 statutarno pravni komisiji, da
pripravi razlago posamezne poslovni{ke dolo~be do nasled-
nje seje sveta.

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 ali predsednik, odlo~i
svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

130. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati za-

~asni poslovnik ob~inskega sveta, sprejet na 1. seji sveta, dne
21. 12. 1994.

131. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[kocjan, dne 26. junija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [kocjan

Marija Halas l. r.

VSEBINA

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2413. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MOJ
ABECEDNIK � U^IM SE PISATI IN BRA-
TI, delovni zvezek 2, ki ga je napisala Vi-
ljenka Jalovec 3981

2414. Sklep o potrditvi metodi~nega priro~nika
za u~itelje: MOJ ABECEDNIK, ki so ga
napisale Danica Golli, Viljenka Jalovec,
Alenka Kozinc, Tereza @erdin, Lidija Ma-
gajna 3981

2415. Sklep o potrditvi priro~nika za u~itelje: KO-
MUNIKACIJSKI POUK SLOVEN[^INE
V PRVEM OBDOBJU, ki ga je napisala
Martina Kri�aj-Ortar 3981

2416. Sklep o potrditvi u~benika: PRESE^I[^E
7, ki so ga napisali Rainer Maroska, Achim
Olpp, Claus Stöckle, Hartmut Wellstein,
Dieter Kässmann 3981

2417. Sklep o potrditvi u~benika: ZEMLJEPIS 7,
ki sta ga napisala Ludvik Olas in Franc
Mari~ 3981

2418. Sklep o potrditvi u~benika: ZEMLJEPIS 8,
ki so ga napisali Slavko Brinovec, Marija
Ko{ak, Jure Senega~nik 3982

Stran
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2419. Sklep o potrditvi u~benika: VZPON ME-
[^ANSTVA, ki sta ga napisala Peter Vodo-
pivec in Maja @vanut 3982

2420. Sklep o potrditvi u~benika: PSIHOLOGIJA,
ki sta ga napisala Janek Musek in Vid Pe~-
jak 3982

2421. Sklep o potrditvi u~benika: SOLFEGGIO
III, ki ga je napisal Toma� Habe 3982

2422. Skelp o potrditvi poskusnega u~benika: OR-
GANSKA KEMIJA III, ki ga je napisala
Aleksandra Kornhauser 3982

2423. Sklep o potrditvi u~ila: KEMIJA - VODA
IN VODIK, navadne in elektronske prosoj-
nice, avtorjev Jadran Ma~ek, Sre~o Zakraj-
{ek 3983

2424. Sklep o potrditvi u~ila: KEMIJA - VODA,
navadne in elektronske prosojnice, avtorjev
Jadran Ma~ek, Sre~o Zakraj{ek 3983

2425. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MEHA-
NIKA � statika, ki ga je napisala Alenka
Knez 3983

2426. Sklep o potrditvi u~benika: OSNOVE
SFERNE TRIGONOMETRIJE, ki ga je na-
pisal Danilo [u{mak 3983

2427. Sklep o potrditvi poskusnega u~benika:
SCRITTO E PARLATO, ki ga je napisal
Maurizio Della Casa, LA Scuola Brescia 3983

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
2428. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Ljuto-

mer 3984
2429. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Mislinja 3990
2430. Statut Ob~ine Rade~e 4000
2431. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec

Rade~e 4012
2432. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnov-

ne {ole Marjana Nemca Rade~e 4014
2433. Sklep o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovi-

tev nadomestila za uporabo stavbnega zem-
lji{~a (Rade~e) 4016

2434. Sklep o ugotovitvi povpre~ne gradbene cene
in povpre~nih stro{kov komunalnega ureja-
nja stavbnih zemlji{~ v Ob~ini Rade~e 4016

2435. Sklep o vrednosti to~ke za odmero komu-
nalnih taks na obmo~ju Ob~ine Rade~e za
leto 1995 4016

2436. Odlok o prora~unu Ob~ine Ravne-Prevalje
za leto 1995 4017

2437. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave Ob~ine Ravne-Prevalje 4018

2438. Odlok o grbu in zastavi Ob~ine Ravne-Pre-
valje 4021

2439. Sklep o povpre~ni gradbeni ceni in povpre~-
nih stro{kih komunalnega urejanja stavb-
nih zemlji{~ v Ob~ini Ravne-Prevalje 4022

2440. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Roga{-
ka Slatina 4023

2441. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine [kocjan 4033

StranStran

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.

PREDPISI O UPRAVNEM
POSTOPKU IN UPRAVNEM SPORU
z uvodnimi pojasnili dr. Rupka Godca in dr. Toneta Jerov{ka

^etrta dopolnjena izdaja
Nove ob~ine in nova organiziranost dr�avnih upravnih organov so vzroki za pove~ano zanimanje za knji�ico v
Zbirki predpisov z naslovom Predpisi o upravnem postopku in upravnem sporu. Ker je tretja dopolnjena
izdaja teh zakonov z uvodnimi pojasnili po{la, smo na hitro pripravili ~etrto izdajo. V njenih uvodnih pojasnilih
je predsednik slovenskega ustavnega sodi{~a dr. Tone Jerov{ek namenil posebno pozornost umestitvi omenje-
nih zveznih predpisov v sedanji slovenski prostor in ~as.

Prvi slovenski zakon upravnem postopku bomo namre~ dobili {ele ~ez pribli�no leto dni, zakon u upravnem
sporu pa tudi {ele v drugi polovici leta, saj je dr�avni zbor opravil {ele prvo obravnavo tega zakonskega
predloga. Ker dolo~be zakona o splo{nem upravnem postopku krojijo vsebino deset in deset tiso~ odlo~b, ki jih
posameznikom in pravnim osebam izdajajo dr�avni organi, je poznavanje besedila zakona o splo{nem uprav-
nem postopku nujno za marsikoga med nami. To je tudi razlog, da se je zalo�ba ^Z Uradni list RS, ki posebej
skrbi za seznanjanje z veljavnimi predpisi, odlo~ila za ponatis omenjenih zakonov.

Cena: 1470 SIT (10291)
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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, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo – telefaks 125 01 99 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

URADNI LIST
NA ELEKTRONSKEM MEDIJU

Pospe{enemu razvoju informacijskih tehnologij sledi tudi Uradni list RS. Najprej je bila
uvedena tak{na priprava za tisk, ki omogo~a, da je celotna {tevilka pripravljena, urejana in
stavljena v elektronski obliki. Kot samoumevna se pojavlja dilema, v tak{ni obliki (elek-
tronski) vsebino UL tudi distribuirati tistim, ki so za to zainteresirani.

Med tremi mo‘nostmi (diskete, CD-ROMi, on-line) se kot realni pojavljata (slednji) dve.
Uradni list bo prvi~ iz{el na CD-ROMu v za~etku leta 1996, na njem pa bo celotna
vsebina letnika 1995. Kasneje bodo CD-ROMi izhajali pogosteje, predvidoma mese~no.

Uradni list prou~uje tudi mo‘nost sprotnega (on-line) izhajanja, tako da ga bodo naro~niki
lahko prebirali s pomo~jo ra~unalnika, modema in ustrezne komunikacijske povezave
(telefonska linija, Internet itd.). Kot prva stopnja (prakti~ni preizkus poteka ‘e drugo leto)
je bila uvedena sprotna (on-line) uporaba razglasnega dela uradnega lista (javni razpisi,
razpisi delovnih mest, privatizacijski programi, ste~aji). Baza je name{~ena na Pravnem in
poslovnem informacijskem sistemu IUS-INFO, uporablja pa se na naslednji na~in:

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA
DELA URADNEGA LISTA RS

Razglasni del UL (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikova-
nja, in ste~aji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na Pravnem in poslovnem informacij-
skem sistemu IUS-INFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne {tevilke
uradnega lista.

Na~in dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom je potrebno poklicati na tele-
fonsko {tevilko 090-7230. Ob prijavi je potrebno DVAKRAT (kot uporabni{ko ime in kot
geslo) vnesti ~rki “ul”. V terminalskem na~inu uporabe so dostopni menuji in sprotna
pomo~. Uporabnikom se manipulativni stro{ki vzdr`evanja baze zara~unavajo tako, da
TELEKOM obra~unava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze. Od
septembra 1995 naprej bo mo`no nabaviti tudi poseben program, s katerim bo mogo~e z
enim klikom na mi{ko spro`iti samodejen prenos podatkov npr. o (zadnjih) javnih razpisih
do uporabnikovega ra~unalnika.

Podrobne informacije: tel., faks (061) 371-473, 16-12-464, e-mail: ul@ius-software.si

^Z Uradni list RS
Ljubljana, Slovenska 9


